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 "ضحية 3600مجموعة العمل: عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب السورية تجاوز "

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم اليرموك •

التجمع الفلسطيني المستقل يدعو العتصام احتجاجي لمطالبة األونروا بإيصال مساعداتها للعائالت  •

 جنوب دمشق

 أوضاع معيشية قاسية يعاني منها أبناء مخيم العائدين بحماة •

 مرصد حقوقي يطالب الحوثيين اإلفراج عن طالب فلسطيني سوري •



 

 آخر التطورات

أشارت اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد الضحايا 
ضحية قضوا منذ بداية  3601ورية قد بلغ من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الس

 .2011االحتجاجات في سورية 

الجئًا قضوا بسبب أعمال القصف المتبادلة بين  1148وعن أسباب الوفاة بينت اإلحصاءات أن 
قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين أدت االشتباكات بين النظام 

الجئًا والجئة تحت التعذيب أثناء التحقيق  474ضحية، فيما قضى  940والمعارضة إلى قضاء 
 معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.

 
شخصًا برصاص القناصين، كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية من قبل  306كما قضى 

بسبب فلسطينياً حياتهم  198قوات النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بفقدان 
 سوء التغذية ونقص الخدمات الطبية جراء الحصار.

في حين سقط ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات واإلعدامات الميدانية والغرق أثناء 
 محاوالت الوصول إلى أوروبا.

في جنوب دمشق نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين للقصف 
قذائف الهاون، اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات متقطعة بعدد من 

 على محور العروبة بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة في يلدا.



 

في السياق دعا التجمع الفلسطيني المستقل جميع العائالت الفلسطينية المتواجد في جنوب دمشق 
، انطالقًا من 2017-10-20سيقام يوم الجمعة القادم للمشاركة باالعتصام االحتجاجي الذي 

أونروا بإدخال المساعدات  –مسجد يلدا الكبير، وذلك لمطالبة وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الغذائية إلى الالجئين الفلسطينيين السوريين المحاصرين جنوب دمشق، وتعبيراً عن احتجاج األهالي 

 المالية، وذلك حسب ما ورد في بيان التجمع.لقيام "األونروا" بتقليص مساعداتها 

 
في غضون ذلك يعاني سكان مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماة، من أوضاع إنسانية 
ومعيشية قاسية جراء استمرار الحرب الدائرة في سورية، الذي ألقى بظالله الثقيلة على أبناء المخيم 

كامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل 
الحين واآلخر، كما يشكو أبناء المخّيم من حمالت الدهم واالعتقال التي يشنها األمن السوري بين 

 فترة وأخرى مما يثير الهلع بينهم بسبب خوفهم من االعتقال التعسفي.

الفلسطيني السوري "موئل محمد إبراهيم  باالنتقال إلى اليمن تستمر جماعة الحوثي باعتقال الطالب
وليد"، منذ أكثر من ثالث سنوات بشكل تعسفي"، الذي سافر من سورية إلى اليمن من أجل الدراسة، 
وعند وصوله إلى مطار صنعاء الدولي احتجزه الحوثيون على الفور، واقتادوه إلى جهة مجهولة، 

 أي محام من مقابلته طوال مدة احتجازه. ومنعوه من التواصل مع العالم الخارجي، كما منعوا

من جانبه طالب "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان" )مقره جنيف(، جماعة الحوثيين باإلفراج 
 مااللتزاالفوري عن الطالب الفلسطيني السوري محتجز لديها منذ قرابة الثالث سنوات، ودعا إلى 



 

طالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لضمان باالتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان، م
 سالمة المحتجزين لدى الحوثيين وسرعة اإلفراج عنهم ووقف االعتداءات التعسفية بحقهم.

بدورها ناشدت والدة الطالب الفلسطيني المحتجز من خالل مقطع فيديو مسجل، الحوثيين باإلفراج 
 ذهب إلى اليمن للدراسة منذ نحو ثالث سنوات.عن نجلها، مؤكدة أنه لم يرتكب أي جريمة، و 

 
 2017أكتوبر  -تشرين األول  18فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3601) •
 ( امرأة.462)

( 105ظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للن1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1554يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 200) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1291عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع المياه •
 ( يومًا.1131)



 

( أيام، والمخّيم 1627أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.378يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016وروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أ85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


