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مجموعة العمل تنقل معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى داخل "
 "مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

      

 
 

 الجئ من أبناء مخيم اليرموك يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

  الشرقي لمخيم خان الشيح لقصف مدفعيتعرض المحيط. 

 الخيرية تطلق أسبوعها الطبي الثاني جنوب دمشق للنازحين من مخيم اليرموك. 
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 ضحايا

من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في ( عاما   93" )فراس هاشم تميم"قضى الفلسطيني 
وا تحت التعذيب منذ بداية سجون النظام السوري، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قض

ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة في مجموعة ( 444)الصراع الدائر في سورية إلى 
 .العمل من أجل فلسطينيي سورية

الجدير بالتنويه أن منظمة التحرير الفلسطينية قامت يوم أمس األربعاء بإدخال جثمان التميم إلى 
 .الشهداء القديمة مخيم اليرموك، حيث تم دفنه في مقبرة

 
 التطورات آخر

شاركت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في الندوة التي أقيمت على هامش أعمال 
المنعقدة حاليا  في مدينة جنيف، وذلك بتنظيم من مركز العودة  93مجلس حقوق اإلنسان 

لةالفلسطيني وبمشاركة وحضور عدد من البعثات الدبلوماسية للدول والمؤسس  .ات ذات الصِّ

منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي "أحمد حسين"تناولت الندوة التي تحدث فيها كل من 
الناشط نورس علي، وبيتر ستيفانيني الباحث في مركز العودة الفلسطيني أزمة الالجئين و  سورية،

الفلسطينيين في سورية وما يعانونه من حصار وانتهاكات واعتقاالت وتهجير وأوضاع إنسانية 
مزرية، كما تسلط الضوء على تجربة فلسطينيي سورية واضطرارهم لركوب قوارب الموت نتيجة 
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ع الدائر في سورية من خمس سنوات، وكذلك تطرق المتحدثون في الندوة عن استمرار الصرا 
 .تأثير إنعدام الجنسية بالنسبة لالجئ الفلسطيني السوري والذي يعامل بأنه بال وطن

هذا وكان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة قد اعتمد بيانا  مكتوبا  أودعه مركز العودة 
قة من وثائق اجتماعه الدوري، حيث يتضمن البيان كافة التفاصيل الفلسطيني في لندن كوثي

ضحية فلسطينية من حيث التوزيع وأسباب الوفاة، وذلك باالعتماد ( 9393)المتعلقة بأكثر من 
على احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كما يتناول البيان معلومات عن 

ية في باقي المخيمات الفلسطينية هناك، باإلضافة إلى حصار مخيم اليرموك، واألوضاع اإلنسان
 .على األقل( 443)المعتقلين الفلسطينيين وضحايا التعذيب الذين بلغ عددهم 

 
كما أشار التقرير إلى األوضاع االقتصادية السيئة التي يعاني منها فلسطينيو سورية داخل سورية 

مجموعة العمل ومركز العودة سيصدران التقرير  الجدير بالذكر أن.وفي البلدان التي هجروا إليها
 .حول أوضاع فلسطينيي سورية خالل الشهر القادم 3102نصف السنوي األول لعام 

في غضون ذلك، تعرض المحيط الشرقي من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، لقصف 
سية، اقتصرت أضرارها بقذائف الدبابات التابعة للجيش النظامي والمتمركز في موقع تلة الكابو 

على الماديات، حيث يشكل موقع التلة كابوسا  يؤرق الالجئين الفلسطينيين في المخيم لسقوط 
 .ضحايا وجرحى بسبب القصف منها
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تزامن ذلك مع قصف ليلي مكثف من قبل طائرات الجيش السوري النظامي للبلدات والمزارع 
المحيطة بالمخيم ومنطقة الديرخبية ومزارع العباسية المجاورة للمخيم، والذي استهدف المزارع 

 .بالبراميل المتفجرة

يونيو لقصف مدفعي عنيف تسبب  –حزيران / 03ُيذكر أن مخيم خان الشيح تعرض يوم أمس 
براهيم خليل : بقضاء ثالثة الجئين فلسطينيين هم عامر خالد أبو حمدة، ومحمود أسعد أسعد، وا 

عدد من الجرحى، في حين تواصل حواجز الجيش النظامي قطع محمود، باإلضافة إلى وقوع 
 ".دمشق"جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة 

 
  لجان عمل أهلي

األسبوع الطبي "بعد نجاح أسبوعها الطبي الخيري األول، أطلقت الهيئة الخيرية مشروعها الجديد 
البلدات المجاورة يلدا وببيال وبيت سحم، ويشمل للنازحين من مخيم اليرموك في " الخيري الثاني

عيادات شاملة لكافة االختصاصات  3102-2-01هذا األسبوع الذي سينطلق صباح السبت 
 .الطبية، ويتم خاللها تقديم معالجة مجانية، كما ستقدم لهم األدوية المناسبة للحاالت المرضية

يجة الحاجة الملحة التي لمستها الخيرية ألهلنا جاء نت"وأكدت الهيئة أن تكرار هذا االسبوع الطبي 
، "من مخيم اليرموك حيث انتشار األوبئة واألمراض وانعدام الخدمات الطبية واألدوية هناك

ويأتي هذا المشروع  "ما يميز هذا األسبوع الثاني هو زيادة عدد األدوية وتنوعها"وأضافت أن 
 .والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرببالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
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أجبرت المئات  3103نيسان | يذكر أن سيطرة تنظيم الدولة على المخيم المحاصر في إبريل 
من العوائل الفلسطينية على ترك منازلها والنزوح إلى البلدات المجاورة، وذلك بعدما سهلت 

 .صرعلى المخيم المحا" داعش"مجموعات جبهة النصرة سيطرة 
 

 6161/ حزيران ــ يوينو/ 61/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 03311) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 435311 •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

3103. 
 .تركيا الجئ فلسطيني سوري في( 1111) •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 40.3)أكثر من  •

 .3103األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوما  على ( 242)يوما ، والماء لـ ( 0034)منذ أكثر من  انقطاع الكهرباءو  ،على التوالي( 0132)
 .ضحية( 014)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

طرة مجموعات أيام بعد سي( 0040)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 41)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 113)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة باستثناء استمرار انقطاع جميع : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


