
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى "مجموعة العمل تصدر تقرير "
 "5102أيلول  -سبتمبر

  

 
 

 الطيران الحربي يجدد استهدافه لمحيط مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة 

  على األوضاع المعيشية تدهور األوضاع األمنية في بلدة ً المزيريب تنعكس سلبا
 لقاطنيه

 عودة مجموعة من طالب مخيم اليرموك إليه  

 "األمن السوري يواصل اعتقال عائلة فلسطينية كاملة منذ أكثر من عامين" 
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 تقرير احصائي
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، صباح يوم أمس، تقريرها التوثيقي بعنوان 

 (0100)التقرير يوثق .5102أيلول  -احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى نهاية سبتمبر"
ضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات 
والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت 

 ."قوارب الموت"الوصول إلى أوروبا عبر ما بات يعرف بـ 
زعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، ضحية تو  (0811)فيما يشير التقرير إلى أن 

من درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، 
 (0521)والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى 

دن السورية وضحايا التعذيب الذين بقية أماكن فلسطيني قضوا خارج مخيماتهم في مختلف الم
 .آخرين قضوا خارج سورية (86)وفاتهم مجهولة، باإلضافة إلى 

 
ضحية في مخيم اليرموك قضوا بعد اقتحام تنظيم داعش للمخيم منذ  (86)كما يوثق التقرير 

 .5102نيسان  –مطلع إبريل 
إحصائيات الضحايا الفلسطينيين  يذكر أن المجموعة أشارت إلى أن تقريرها معني بتوثيق

وهو غير معني  5102أيلول -الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر سبتمبر
لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط .بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر

 :التالي
http://goo.gl/4n140K 

 

http://goo.gl/4n140K
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 آخر التطورات
جدد الطيران الحربي السوري استهدافه لمحيط مخيم خان الشيح، يوم أمس، حيث قامت 
الطائرات الحربية باستهداف المزارع المجاورة للمخيم، ببرميلين متفجرين على األقل، ُسمعت 

النظامي مستمرة بإغالق إلى ذلك ال تزال حواجز الجيش .أصوات انفجارها بوضوح داخل المخيم
جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 

الفرعي والخطير للوصول إلى دمشق، حيث يتم استهداف الطريق بشكل  (زاكية –خان الشيح )
 .متكرر بالقذائف والرشاشات الثقيلة

 
سكان بلدة المزيريب والتي يقطنها نحو ثمانية آالف وباالنتقال إلى جنوب سورية ال يزال 

وخمسمائة الجئًا فلسطينيًا يعيشون حالة من التوتر والغليان بسبب استمرار تعرض البلدة 
للقصف بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، باإلضافة إلى دمار 

 .هائل في المباني والممتلكات
األهالي من أوضاع معيشية قاسية، حيث يشتكون من انتشار البطالة بينهم إلى ذلك يعاني 

وغالء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت أليام 
 .وفترات زمنية طويلة
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وفي جنوب دمشق سمحت حواجز الجيش النظامي، أول أمس بدخول الطالب الفلسطينيين 
خرجوا من مخيم اليرموك قبل يومين لتأدية سبر المعلومات، حيث تولت الهيئة العامة  الذين

عادتهم إلى المخيم  .لالجئين الفلسطينيين العرب مسؤولية إخراج الطالب وا 
ميدانيًا شهد مخيم اليرموك حالة من الهدوء النسبي على جميع محاوره القتالية، وذلك بعد 

لعت في اليومين الماضيين، والتي نجم عنها سيطرة جبهة النصرة االشتباكات العنيفة التي اند
على قطاع جديد من القطاعات التي كانت تحت سيطرة الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

 .القيادة العامة -الشعبية 

 
 معتقلون

نية وتتكتم على مصيرها، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال العديد من العائالت الفلسطي
حيث قامت عناصر النظام السوري باعتقال جميع أفراد العائلة " مولود خالد العبد هللا"كعائلة 
من حاجز النظام في شارع نسرين الواقع في حي التضامن المجاور  5100-2-52بتاريخ 

 :لمخيم اليرموك وهم
مريضة " عاماً  82" ذيبة األحمد "األم  مريض بالقلب،" عاماً  20"مولود خالد العبد هللا " األب 

ياسمين مولود العبد  ،عاماً  00انعام مولود العبد هللا  ،عاماً  11، إلهام مولود العبد هللا بالسكري
 .ابن ياسمين" أعوام 8"وعبادة عبد هللا  ،عاماً  06هللا 

ووردت أنباء غير مؤكدة بأن العائالت التي تم اعتقالها من حي التضامن محتجزون لدى أحد 
الشعبية التابعة للنظام السوري ثم وردت أنباء أخرى بأنهم في أحد األفرع األمنية السورية اللجان 

 .في دمشق، فيما لم يعرف إلى اآلن مصير هذه العائالت
 80معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  611يشار أن مجموعة العمل وثقت 

 .الجئ 150سجون النظام  في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في, معتقلة 
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 5102/ أكتوبر  -تشرين األول / 01فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (12,111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و  (15,500) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (8111)لبنان، 
 .5102لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (08)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (066)يومًا، والماء لـ  (616)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (106)لليوم 
 .ضحية (015)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (211)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (610)الي عنه منذ حوالي نزوح جميع األه: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (212)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


