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( 3500ارتفاع حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى )"
 "( قضوا تحت التعذيب461بينهم )

 

 
 

 النظام يستهدف أحياء تقطنها عائالت فلسطينية جنوب سورية. •

اشتباكات مع المعارضة جنوب مخيم اليرموك تسفر عن قتلى في "داعش" والتنظيم ينشئ  •

 مدرسة لتجنيد األطفال.

لبنان واألردن وتركيا ودول الخليج العربي يستمرون بوضع العراقيل لدخول فلسطينيي  •

 سورية إلى أراضيهم.
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 آخر التطورات

م طينيي سورية أنه وّثق حتى اليو فلسأكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
 .لسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سوريةف( 3500)

( الجئًا بسبب 872، فيما قضى )( الجئًا فلسطينياً 1441قضاء )حيث أدى القصف إلى 
االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين 

 ( الجئًا.461التعذيب في سجون ومعتقالت النظام ) قضى تحت

يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين والناشطين والمؤسسات 
 actionpal.org.ukالحقوقية الوصول إلى احصائياتها عبر موقعها االلكتروني 

 
ئين الفلسطينيين في غضون ذلك، تعرض حي الكاشف وحي طريق السد الذي يضم تجمعًا لالج

في درعا، للقصف بعدد من قذائف الهاون، مما أسفرعن وقوع ضحايا في حي الكاشف وخراب 
 .كبير في منازل األهالي

فيما ال يزال سكان مخيم  ،الجدير ذكره أن غالبية أبناء مخيم درعا نزحوا إلى أحياء درعا وريفها
يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية  % من مبانية وحي طريق السد 80درعا الذي دمر حوالي 

جراء الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم، كما يعانون 
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االتصاالت لفترات زمنية و  من نقص حاد في المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء
 طويلة.

كات عنيفة بين تنظيم الدولة داعش وفي جنوب دمشق، أفاد مراسل مجموعة العمل وقوع اشتبا
 و"جيش االسالم" أحد فصائل المعارضة المسلحة جنوب مخيم اليرموك.

وأضاف مراسلنا أن مجموعة مسلحة لجيش االسالم تسللت على محور لتنظيم الدولة في حي 
الزين جنوب مخيم اليرموك وقامت باالشتباك مع عناصر داعش، مما أسفر عن قتلى وجرحى 

 التنظيم واعتقال أحد عناصر داعش. في صفوف

وأكد مراسلنا أن مجموعة االشتباك لجيش االسالم استطاع سحب أحد قتلى التنظيم إلى بلدة يلدا 
 المجاورة لمخيم اليرموك.

 
من جانب آخر قالت مصادر محلية في مخيم اليرموك أن تنظيم الدولة داعش أنشأ مدرسة 

أهالي المخيم إلى إرسال أطفالهم لالنتساب للمدرسة  عامًا، ودعا 14و 12لألطفال بين عمر 
 .التي أطلق عليها التنظيم "المدرسة الشرعّية العسكرّية لألشبال"

من جانبهم أبناء مخيم اليرموك رأوا في االعالن أنه يهدف إلى تجنيد اطفالهم للقتال والزج بهم 
ى، محذرين من استجابة البعض في معارك التنظيم التي تستنزف أبناء المخيم والمناطق األخر 

 تحت ضغط الحصار وانعدام الموارد المالية التي يستغلها التنظيم جنوب دمشق.
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وفي سياق آخر، تواصل الدول المحيطة بسورية حظرها دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين 
قد يعرض إلى أراضيها، وذلك بالرغم من سوء األوضاع األمنية في سورية، وبالرغم أيضًا مما 

 .حياة الالجئين الفارين من الحرب والحصار لخطر الموت

حيث تمنع السلطات األردنية دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد 
 .أن أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا بذلك الخصوص

لسماح لهم بالدخول إلى فيما تضع السلطات اللبنانية شروطًا يصفها الالجئون بالتعجيزية ل
أراضيها، حيث أكد ناشطون إن من يسمح لهم هم فقط من يملكون أوراق تثبت أن لديهم مقابالت 

 .للم الشمل في السفارات األوروبية، أو من لديهم حجز للسفر عبر مطار بيروت

ن سورية أما تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الالجئين الفلسطينيين م
إلى أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامين، فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج 

 .بإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج

ويرى ناشطون حقوقيون أن تلك اإلجراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين في 
وأن ذلك يتنافى مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحماية الالجئين خالل  سورية للخطر،

 .الحروب واألزمات

 

 2017مايو  –أيار  19فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3500) •
 ( امرأة.461)

( 99ينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسط1603) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1400يدخل يومه )
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( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 196) •
 ر غالبيتهم في مخيم اليرموك.الحصا

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1131انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.982)

( يومًا، 1475أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( أيام.209والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


