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أطفال فلسطينيين على األقل قضوا في سورية إثر القصف (209) "
 "والحصار والتعذيب في سجون النظام

      

 
 

  من الغارات الجوية على محيط مخيم خان الشيح عددا  الطيران الحربي يشن. 

  شوارع مخيم اليرموك من ساكنيه وتخوض اشتباكات عنيفة مع داعش تخلي أحد

 .مجموعات المعارضة

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم الوافدين بريف دمشق. 

 مهاجرون فلسطينيون سوريون ينشؤون مدرسة تعليمية في مخيم كاتسيكاس اليوناني. 

  0261فلسطينيا  قضوا في سورية خالل الربع الثاني من عام ( 48)توثيق. 
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 التطورات آخر  

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن فريق الرصد واإلحصاء لديها استطاع توثيق 
من إجمالي عدد %( 83.6)طفاًل فلسطينيًا في سورية، أي ما نسبته ( 902)تفاصيل قضاء 

الماضية والبالغ الضحايا الذين وثقهم التقرير االحصائي الذي نشرته المجموعة خالل األيام 
ضحية، قضوا إثر القصف والحصار وأعمال القنص والتعذيب حتى الموت في ( 39..)عددهم 

 3سجون األمن السوري

 
إلى أنه من المتوقع أّن العدد أكبر ( .3)فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في التقرير االحصائي 

ايا الموثَّقين الذين ُيعتَقد أن بينهم من ذلك، بسبب عدم توافر تفاصيل العمر لعدد كبير من الضح
 3أطفاالً 

يذكر أن مجموعة العمل تصدر بشكل دوري تقريرها الربعي الذي يتضمن كافة اإلحصاءات 
 .التفصيلية عن الضحايا والمعتقلين والمهجرين الفلسطينيين منذ اندالع الحرب في سورية

من الغارات الجوية استهدفت إلى ذلك وفي ريف دمشق الغربي، شنت طائرات حربية عدد 
أطراف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي والمزارع المحيطة به،أقتصرت 

 3أضرارها على الماديات

الجدير بالتنويه أن األسابيع الماضية شهدت تصاعدًا متسارعًا بحدة وحجم الغارات الجوية التي 
سطينيين بريف دمشق، والتي أسفرت عن العشرات من استهدفت مخيم خان الشيح لالجئين الفل
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الضحايا والجرحى من سكان المخيم والعائالت النازحة إليه هربًا من القصف والبراميل المتفجرة 
 .التي تستهدف القرى والبلدات المجاورة للمخيم

وفي جنوب العاصمة دمشق، أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر، أن تنظيم 
داعش قام بإخالء شارع العروبة في مخيم اليرموك المحاصر من ساكنيه بذريعة أن -الدولة

الشارع والمنطقة هي نقطة مواجهات مع قوات المعارضة المتواجدة في بلدة يلدا المجاورة للمخيم، 
 .وأمر عناصر التنظيم العائالت القاطنة في الشارع بالتوجه إلى داخل حارات المخيم

 
آخر، دارت اشتباكات عنيفة بين داعش وما يعرف بجيش اإلسالم أحد مجموعات من جانب 

المعارضة على أطراف بلدة يلدا المجاورة للمخيم، حيث أفادت مصادر محلية أن مقاتلي جيش 
اإلسالم نفذوا عملية تفجيرية داخل أحد مقرات تنظيم الدولة، على أطراف بلدة يلدا، المتاخمة 

 .مجاورة للمخيم، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر تنظيم الدولةلحي الحجر األسود ال

في غضون ذلك، تعرض مخيم الوافدين الذي تقطنه عدد من العائالت الفلسطينية للقصف 
 .وسقوط عدة قذائف هاون عليه، اقتصرت أضرارها على الماديات

لمجاورة لمخيم الوافدين الذي ويجدر التنويه أن تدهور األوضاع األمنية في المناطق والبلدات ا
كيلو مترًا وتعرض المخيم للقصف بين الحين واآلخر، أثر سلبًا ( 90)يبعد عن العاصمة دمشق 

على أوضاع أبناء المخيم الذين يعانون أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في 
 .األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع األحداث في سورية
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 اليونان

رغم األلم وصعوبات اللجوء الجديد والهجرة، أنشأ عدد من المهاجرين الفلسطينيين السوريين 
كاتسيكاس  -Katsikas Camp, Greece بالتعاون مع متطوعين من جنسيات أخرى في مخيم

في اليونان، مدرسة مؤقتة لألطفال والكبار تعلم مجموعة من المواد التعليمية واللغات 
ة االنكليزية واألسبانية واأللمانية والتدرب على الكمبيوتر والتاريخ والعلوم، كما كالرياضيات واللغ

العديد من األنشطة، إضافة إلى القيام برحل و  األشغال اليدويةو  أقام المتطوعون معرضًا للرسم
 .مدرسية للشباب خارج المخيم

فلسطينيين والسوريين الذين يشار إلى أن االتفاقات والقوانين األوربية أدخلت آالف الالجئين ال
فروا من سورية في معاناة جديدة وقاسية، وخاصة المتواجدين منهم على الحدود المقدونية وفي 

، وتشديد الحراسة األوروبيةاليونان، حيث تم اغالق الحدود البرية والموصلة إلى دول اللجوء 
 .يةالبحرية في بحر ايجة لمنع وصول مهاجرين جدد إلى الجزر اليونان

 
 احصائيات

يونيو /ضحية، حيث سجل شهر حزيران( 68)سقوط ( 9038)شهد الربع الثاني من عام 
ل فيه سقوط  ل في شهر ( 8.)الحصيلة األكبر من الضحايا، إذ ُسجِّّ ضحية، فيما ُسجِّّ

 3ضحية( 92)مايو /الجئًا، في حين قضى في شهر أيار( 93)أبريل قضاء /نيسان
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الجئًا فلسطينيًا الذين ( 68)والتوثيق في مجموعة العمل أن من بين فيما أشار فريق الرصد 
الجئًا بسبب القصف، " 92"قضوا بطلق ناري، و" .." ،9038قضوا خالل الربع الثاني من عام 

الجئين جراء " 8"آخرين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، كما قضى " 2"و
قناص، وآخر بسبب نقص الرعاية الطبية والحصار، الجئين برصاص " 2"التفجير، فيما توفي 

 3وشخص اغتياالً 

مجموعة "تجدر اإلشارة إلى أن اإلحصاءات السابقة هي التي تمّكن فريق التوثيق واإلحصاء في 
من جمعها، حيث إن األرقام مرشحة لالزدياد بسبب األوضاع " العمل من أجل فلسطينيي سورية

ثيق جميع الحاالت، حيث ُيحجم العديد من األهالي عن المتوترة هناك التي تحول دون تو 
كذلك تحول صعوبة التحرك  ،التواصل مع الجهات الحقوقية خشية تعرضهم لمضايقات

 .واالتصاالت في كثير من األحيان دون جمع المعلومات الكافية عن الضحايا

 

 6152/ أغسطس  –آب / 51/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"ذلك وفق احصائيات وكالة و  الجئ فلسطيني سوري في مصر، (6000)  •

 .9032يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000) •
 .9038الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف ( 22)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 208)يوم، والماء لـ ( 3932)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3328)
 .ضحية( 362)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 3002)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3322)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 20)حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودمار ( 626)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


