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معتقل، ( 0033)ضحية، و( 0333)أكثر من : في يوم الالجئ العالمي"
 "مهجر من فلسطينيي سورية بسبب الحرب( 053)

      

 
 

 قضاء أحد مقاتلي مجموعة فلسطينية موالية للنظام السوري. 

 العامة إلى مخيم اليرموك بعد تأدية امتحاناتهم عودة طالب الثانوية 

  اطالق سراح مقاتل فلسطيني في صفوف مجموعة موالية للنظام السوري بعد عملية تبادل

  مع المعارضة في حلب

 فقدان الجئ فلسطيني سوري أثناء خروجه من مخيم برج البراجنة في بيروت. 
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 ضحايا
الفلسطينية الموالية " حركة شباب العودة“ما تسمى أحد مقاتلي " أحمد أسعد السيد"قضى الشاب 

للنظام السوري في معارك مطار الطبقة في مدينة الرقة شمال شرق سوريا، فيما جرح أربعة من 
نعى قبل أيام اثنين من ” قوات الجليل الفلسطينية“عناصر قواتها، وكان الجناح المسلح للحركة 

 .عناصره في دير الزور

من الفصائل الفلسطينية شكلت مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب النظام ُيشار إلى أن عدد 
السوري، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية وتشارك في بعض األحيان في معارك 

 .مؤازرة للجيش النظامي

 

 لتطوراتا آخر 

" 3623"في يوم الالجئ العالمي، أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت 
" 1801"الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية، وأشارت احصائيات المجموعة أن 

الجئًا بسبب االشتباكات، " 917"قصف، في حين قضى الجئين قضوا إثر تعرض منازلهم لل
منهم قضوا تحت التعذيب أثناء اعتقالهم في " 449"و

الجئًا آخرين قضوا " 673"سجون النظام السوري، وأن 
 .برصاص قناص

الجئًا بسبب الحصار المشدد الذي " 109"كذلك قضى 
القيادة  –يفرضه النظام ومجموعات الجبهة الشعبية 

مخيم اليرموك، فيما قضى من تبقى منهم  العامة على
ألسباب متعددة منها اإلعدام الميداني، والتفجيرات، 

  .والخطف، وأسباب أخرى
فيما قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه 

معتقاًل فلسطينيًا سوري في سجون تابعة للنظام السوري، ونوه في الوقت ذاته "1899"وثق بيانات 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text


 

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

 

معتقاًل، وذلك بسبب تخوف العديد من ذوي المعتقلين من ( 1688)الحقيقي قد يتجاوز أن العدد 
 .اإلفصاح عن اختفاء أبنائهم في سجون النظام

الجدير بالذكر أن المجموعة تتيح الوصول إلى اإلحصاءات التفصيلية عبر موقعها على شبكة 
 al.org.ukwww.actionp :اإلنترنت

إلى ذلك شهدت سنوات الحرب السورية موجة هجرة جماعية ضخمة داخل سورية وخارجها، 
ألفًا وفق إحصائيات مجموعة العمل،  91حيث بلغ عدد الفلسطينيين المهاجرين إلى أوروبا نحو 

ي السويد، ألمانيا، هولندا، النمسا، النرويج والدنمارك، وحوال)توزعوا على ست دول أساسية هي 
الجئ فلسطيني سوري في لبنان، ( 465588)الجئ فلسطيني سوري في األردن، و( 15588)
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2888)و

الجئ فلسطيني سوري في ( 1888)الجئ فلسطيني سوري في تركيا، و( 0888)، و6815
 .قطاع غزة

ألف فلسطيني داخل سورية، وكان أبرزها من مخيم اليرموك جنوب ( 608)في حين نزح حوالي 
 .العاصمة دمشق، اضافة إلى مخيم حندرات في حلب ومخيم درعا جنوب سورية

من جانب آخر، عاد العشرات من الطالب الفلسطينيين الذين خرجوا من مخيم اليرموك لتأدية 
، حيث توجه طالب مخيم 6812ــ  6812ي امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراس

داعش من جهة وجبهة النصرة  -اليرموك رغم الحصار واالشتباكات المستمرة بين تنظيم الدولة 
 .من جهة أخرى

 

www.actionpal.org.uk
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مخيم اليرموك جنوب دمشق ومخيم خان -وكان الطلبة الذين خرجوا من مخيماتهم المحاصرة 
هادة الثانوية في سورية، قد شكوا اإلهمال وحالة الشيح بريف دمشق الغربي، لتأدية امتحانات الش
بالعاصمة دمشق، والتي تشرف عليه " األليانس"الالمباالة لوضعهم المعيشي المؤقت في مركز 

 .مؤسسة الالجئين واألونروا

يشار إلى أن الصراع في سوريا ال يزال يؤثر بشكل مباشرعلى التعليم للالجئين الفلسطينيين الذين 
األطفال في الحصول و  سوريا، فالصراع السوري حدَّ بشكل كبير من فرص الشبابيعيشون في 

على التعليم، ويعتبر خوف الكثير من طالب الشهادة الثانوية من مغادرة المخيم لتقديم امتحاناتهم 
من االعتقال والتصفية أحد أبرز المعوقات التي تعترض حركة التعليم للشباب ( إن سمح لهم )

 .اليرموكفي مخيم 

أحد مقاتلي مجموعة " جمال أحمد موسى "وفي سياق منفصل، ُأطلق سراح الالجئ الفلسطيني 
الموالي للنظام السوري، وذلك في عملية تبادل لألسرى بين اللواء ومجموعات " لواء القدس"

علمًا  ،معارضة مسلحة عبر معبر بستان القصر في حلب، وهو من ابناء مخيم النيرب في حلب
مجموعة لواء القدس الموالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على موقع أن 

 .التواصل االجتماعي فيس بوك قضاءه في معارك مخيم حندرات

يشار إلى أن أبناء مخيم النيرب في حلب حذروا في وقت سابق من أن تصرفات المجموعات 
 .لمخيم وبشكل مباشر في الصراع الدائرالموالية للنظام السوري في المخيم من شأنها أن تزّج ا
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 لبنان
من أبناء مخيم اليرموك منذ ( عاماً  10" )أحمد فاروق جمعة" ُفقد الالجئ الفلسطيني السوري

ثالثة أيام، أثناء خروجه من مخيم برج البراجنة إلى شارع عنان المالصق للمخيم من الجهة 
 .أنباء عنهالشرقية، وحتى اللحظة لم ترد أي معلومات أو 

ومن جانبهم أطلق ذوو المفقود نداء استغاثة لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية في لبنان 
والسلطات اللبنانية للبحث عن ولدهم ومعرفة ميره، علما أن والده ضرير وهو المعيل الوحيد 

 .لعائلته

 
 0302/ حزيران ــ يوينو/ 03/وأرقام حتى  إحصائيات # فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 15588) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 465588 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2888) •

 .6815يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 1888) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 91.6)أكثر من  •

 .6815األول 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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يم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخ: مخيم اليرموك •
يومًا ( 247)يومًا، والماء لـ ( 1128)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 1877)

 .ضحية( 109)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 756)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1144)جميع األهالي عنه منذ حوالي نزوح : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 98)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 085)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


