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منظمة العفو الدولية تختتم دورتها التدريبية ..بمشاركة مجموعة العمل"
 "في إسطنبول

 
 

 

 في " 230"بينهم..4102الجئاً فلسطينياً قضوا في سورية عام  396: مجموعة العمل

 .النصف الثانيفي " 434"النصف األول و

  لحصار مخيم اليرموك 336قصف واشتباكات في اليوم. 

 قصف مدفعي على بلدة مزيريب. 

 الجيش السوري يعتقل عدداً من أبناء مخيم خان الشيح. 

 األونروا تنتظر رد الخارجية السورية لدخول مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين. 

 نشادي في مخيم البداويلجنة فلسطينيي سورية في لبنان تقيم احتفال إ. 

  األونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين
 .المهجرين في لبنان
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 مجموعة العمل
اختتمت منظمة العفو الدولية دورتها الحقوقية التي كانت قد أقامتها في مدينة اسطنبول التركية 

من الشهر الحالي، تناولت الدورة التي شارك فيها ثالثة / الثانيكانون  –يناير / 41 - 41مابين 
باحثين من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، العديد من المحاور والقضايا الحقوقية من 
أهمها أنواع االنتهاكات وشروطها، والتوثيق ومبادئه وفق المعايير التي تتناسب مع استخدام 

جراء المقابالت ومعايير األمن واالحتياطات،  األدلة في المحاكم الدولية، وحفظ األدلة بأنواعها، وا 
فيما أفردت الدورة فصل كامل سلطت من خالله الضوء على أهمية القانون الدولي واتفاقيات 

 .جنيف، واالنتهاكات الممارسة ضد المرأة
يطانية مقرًا لها، يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية والتي تتخذ من العاصمة البر 

تقوم برصد وتوثيق الضحايا والمعتقلين والمفقودين في سورية، باإلضافة إلى رصد األحداث 
الميدانية اليومية في المخيمات الفلسطينية وما تتعرض له من حصار واستهداف، إلى ذلك 

سورية  تصدر المجموعة العديد من التقارير الخاصة التي تتناول جوانب من معاناة فلسطينيي
بشكل تفصيلي، كما وتقوم بتوثيق االنتهاكات لحقوق الالجئين الفلسطينيين على كافة المستويات 

 .والمناطق وبلدان اللجوء الجديد
أما منظمة العفو الدولية فهي منظمة دولية يقع مقرها في لندن، أسسها اإلنجليزي بيتر بينيسن، 

إلنسان وترّكز نشاطها على السجناء خاصًة أخذت على عاتقها الدور األهم في حماية حقوق ا
فهي تسعى لتحرير سجناء الرأي، كما تعارض المنظمة بشدة عقوبة اإلعدام والتعذيب أو أي 

 .شكل آخر من العقوبات غير اإلنسانية أو المعاملة المهينة للسجناء
 

 احصائيات
الجئًا " 396"ن كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أ

" 232"ضحية قضت في النصف األول و" 134"بينهم 2014 فلسطينيًا قضوا في سورية عام 
 .في النصف الثاني

الجئًا فلسطينيًا في ( 134)قضى  2141وأشارت المجموعة أنه خالل النصف األول من عام 
الجئين من أبناء  41في دمشق وريفها، فيما قضى  26و في مخيم اليرموك، 249سورية، منهم 

ضحة من ابناء  23من مخيم خان الشيح، في حين ُسجل سقوط  43مخيم العائدين بحمص، و
في منطقة  1و الجئًا، 41من مخيم جرمانا، أما في بلدة المزيريب فقد قضى  1و مخيم درعا،

من ابناء مخيم الرمل في الالذقية، في حين قضى  3و من مخيم النيرب، 3عدرا بريف دمشق،و
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من أبنائه، إلى ذلك  1الجئين من أبناء مخيم العائدين بحمص، وفي مخيم خان دنون قضى  6
فيما وثق فريق الرصد والتوثيق  من أبناء مخيم الحسينة، 6من أبناء مخيم حندرات، و 5قضى 

 (78)منهم  2141الجئًا فلسطينيًا في النصف الثاني من عام " 232"في مجموعة العمل أسماء 
من  6ضحية داخل المخيم و 51مخيم اليرموك والحجر األسود القريب منه بمعدل ضحية في 

 .الجئاً ( 61)أبناء الحجر األسود، فيما سقط في مدينة دمشق وريفها 
إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 

 .ضحية" 2313" سورية قد بلغ 
 

 تآخر التطورا
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق سقوط عدد من القذائف على أماكن 
متفرقة منه، حيث تم تسجيل سقوط قذيفة في شارع حيفا الجادة الثانية من جهة شارع المدارس 

تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة درات على محور  ،اقتصرت أضرارها على الماديات فقط
 وك في شارع فلسطين بين الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لهبلدية اليرم

إلى ذلك استهدف شارع اليرموك الرئيسي برصاص قناصة  ،مجموعات المعارضة السوريةو 
الجيش السوري، مما أدى إلى إفشال عملية إدخال المواد الغذائية، ومن جانبها جددت المؤسسات 

 ،من كارثة تضرب أبناء المخيم المحاصر بسبب الجوع وقلة الطعامالعاملة في المخيم تحذيرها 
مما يعيد للذاكرة أزمة الجوع  ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية القادمة من المناطق المجاورة للمخيم

ضحية قضت بسبب الجوع ونقص الرعاية  160 التي عصفت بالمخيم والتي راح ضحيتها
 .الطبية
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الجئًا ( 1111)بلدة مزيريب في محافظة درعا التي يقطنها نحو وفي جنوب سورية تعرضت 
فلسطينيًا لقصف مدفعي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من أبناء التجمع، في غضون ذلك 

وذلك بسبب غالء األسعار وعدم توفر المياه  ،يعاني أهالي بلدة مزيريب من أزمات معيشية حادة
 .رات زمنية طويلةواستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفت

 
 من جرحى قصف بلدة المزيريب

أما بريف دمشق فقد قامت قوات الجيش واألمن السوري باعتقال عددًا من أبناء مخيم خان 
للجيش السوري في الكسوة بالقرب من الفرقة األولى " حاجز طّيار " وذلك بعد قيام  ،الشيح

واعتقال الشباب منها وصلبهم على الجدران وسوق بعضهم إلى جهة  ،بإيقاف وسائط النقل
يذكر أن قوات الجيش السوري واألجهزة األمنية تستمر منذ أيام باعتقاالت تستهدف , مجهولة

معتقاًل من أبناء المخيم منذ بدء  13في حين وثقت مجموعة العمل أسماء  ،الشباب من المخيم
 .أحداث الحرب في سورية

أخرى قدمت وكالة غوث وتشغيل الالجئيين الفلسطينيين طلبات عدة للخارجية السورية ومن جهة 
وبانتظار الرد عليها للموافقة على دخول األونروا مخيم الحسينية، ومباشرة العمل وتجهيز 
المدارس والمستوصفات والبنى الخدمية التي كانت تقدمها لالجئين الفلسطينيين في مخيم 

 .العودة لالجئين الفلسطينيينلتمهيد  ،الحسينية
إنها أجرت عدة لقاءات مع مدير عمليات " :لجنة المصالحة الوطنية لتجمع الحسينية"وقالت 

أن هناك "وأضافت  ،"األونروا في سوريا مايكل كنجزلي لبحث موضوع المخيم وعمل األونروا فيه
متابعة يومية من قبل الوكالة بخصوص التجهيز لعودة أبناء الحسينية من السوريين والالجئين 

 ."الفلسطينيين
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يأتي ذلك في ظل موافقة الجيش السوري لورشات بلدية الحسينية التابعة لمحافظة القنيطرة 
والبدء بعمليات الصيانة لشبكات المياه والكهرباء والمدارس تهييئًا لعودة  ،الدخول إلى الحسينية

وكان المستشار في وزارة المصالحة الوطنية أحمد منير قد انتقد في , أهالي الحسينية إلى بيوتهم
ال مبرر لعدم عودة أهالي حجيرة والحسينية والذيابية إلى : "وقت سابق تأخير عودة األهالي وقال

وكان الجيش السوري « التقصير»متهمًا المحافظة والمؤسسات المعنية في تلك المناطق بـ" منازلهم
النظامي قد دخل مخيم الحسينية مدعومًا بعناصر من فتح االنتفاضة وجبهة النضال 

 وتم إخراج جميع المتبقين من أهالي المخيم 2146أكتوبر /الفلسطينيتين في شهر تشرين األول 
لى اآلن اليزال سوريًا من أبناء الحسينية ( 61111)و الجئًا فلسطينياً ( 12111)حوالي  وا 

في ظل معاناة وأزمات عدة  ،مشردين خارج المخيم وتمنع قوات الجيش السوري عودتهم إليه
 .يعيشها الالجئون 

 
 لبنان

 /يناير -41أقامت لحنة فلسطينيي سورية في لبنان يوم األحد  "نصرت بالشباب"تحت عنوان 
حفاًل إنشاديًا بمخيم البداوي في طرابلس اللبنانية لمناسبة ذكرى مولد سيد  2141/ الثاني كانون 

 المرسلين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك بحضور حشد كبير من فلسطينيي سورية الالجئين إلى لبنان ووجهاء
ة فلسطينيي ُختمت االحتفالية بتكريم بعض الطالب من قبل لجن, ي البداو أعيان وأهالي مخيم و 

 .سورية في لبنان

 
 الحفل اإلنشادي في طرابلس

إلى ذلك تابعت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان لليوم الثاني على التوالي مساهمتها بتوزيع 
دفئ الشتاء على "المالبس الشتوية الجديدة والقديمة ومادة المازوت والحرامات المقدمة من حملة

 .المهجرة في منطقة البقاع األوسطالعائالت الفلسطينية السورية 
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بتعبئة بطاقات " األونروا"ومن جهة أخرى قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين من سورية الذين دونوا معلوماتهم لدى الوكالة 

مساعدات النقدية عن المئات ، الجدير ذكره أن األونروا قامت بإيقاف ال2014حزيران  61حتى 
حيث أوضحت أن اإلحصاء الذي  ،2141من العوائل الفلسطينية ابتداءًا من شهر تشرين األول 

قام به موظفوها من أجل جمع البيانات حول الحالة االجتماعية واإلقتصادية لكل عائلة من 
" 11111"وصل إلى الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان خلص إلى أن عددهم 

 .ألف الجئ "51"الجئ بعد أن كان عددهم قبل اإلحصاء 
 

 5192يناير  –كانون الثاني  91احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53122)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
فلسطينيي سورية بتوثيقها ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل   (2602) •

الجئًا قضوا إثر ( 523)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 582)امرأة، و( 923)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 182)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)قنصهم و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ  (282)التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على ( 222)لليوم 

 .ضحية( 921)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 922)
 (14348)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم  (80)  •

لغاية " األونروا"وذلك وفق إلحصائيات وكالة  ،في لبنان( 85111)الجئًا في األردن و
 .2141نوفمبر 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 822)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 828)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 222)جميع األهالي عنه منذ حوالي نزوح : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 581)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .امع ستمرار األزمات االقتصادية فيه

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


