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الجئًا فلسطينيًا  3521عشية يوم الالجئ العالمي، مجموعة العمل: "
 "قضوا بسبب الحرب في سورية

 

 
 

 قصف عنيف يستهدف مخيم درعا وتجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين •

مجموعة العمل تجدد مطالبتها النظام الكشف عن مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين داخل  •

 سجونه 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •
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 آخر التطورات 

( 3521عشية يوم الالجئ العالمي أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قضاء )
يًا منذ بداية الصراع الدائر في سورية، ووفقًا الحصائيات المجموعة فقد أدى الجئًا فلسطين

( الجئًا بسبب االشتباكات 885( الجئًا فلسطينيًا، فيما مات )1146القصف إلى قضاء )
المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين قضى تحت 

( نتيجة حصار مخيم اليرموك 196( الجئًا، و)462ظام )التعذيب في سجون ومعتقالت الن
يضاف إليهم المئات من الالجئين  ،بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية األساسية والطبية

الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات الفلسطينية سقطوا بسبب االشتباكات أو اإلعدام الميداني أو 
 .االستهداف المباشر

 
العمل من أجل فلسطينيي سوريا النظام بالكشف عن مصير المئات من  إلى ذلك طالبت مجموعة

 المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونه.

من تسجيل  2011وأشارت مجموعة العمل إلى أنها تمكنت منذ بداية األحداث في سورية عام 
قع أن ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري، منوهة أنه من المتو 1611)بيانات وأسماء 

تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم اإلعالن عنه، بسبب غياب أي إحصاءات 
رسمية صادرة عن النظام السوري، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من 

 اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية.
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ه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة ألشخاص على حواجز التفتيش أو وأفادت المجموعة إلى أن
أثناء االقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حمالت االعتقال 
العشوائي لمنطقة ما، وبعد االعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، 

ألمنية باالتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد وفي حاالت متعددة تقوم الجهات ا
 المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

وفي سياق آخر، تعرض مخيم درعا وحي طريق السد لقصف مكثف من قبل قوات النظام 
السوري، حيث سجل أمس الثالثاء سقوط عدد من البراميل المتفجرة على المخيم والحي الذي 

 .الت فلسطينية، اقتصرت أضرارها على المادياتيقطنه عائ

 
فيما شّنت الطائرات الحربية اليوم غارة جوية على بلدة المزيريب بريف درعا الغربي جنوب سورية 

( عائلة فلسطينية، اقتصرت أضرارها على الماديات، هذا وتتعرض 1700التي تضم قرابة )
ام، بالتزامن مع اشتداد وتيرة العمليات منطقة المزيريب للقصف المستمر من قبل قوات النظ

العسكرية بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة المسلحة وحملة القصف العشوائية التي 
 .يقوم بها النظام السوري وتطال المدنيين

وفي موضع مختلف، قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين 
($ بدل إيجار لكل عائلة 100السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )الفلسطينيين 

 ( $ لكل شخص.27( ألف ليرة لبنانية حوالي )40فلسطينية الجئة من سورية، و بدل طعام )
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 2017يونيو  –حزيران  20فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

ة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموع3521) •
 ( امرأة.463)

( معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1612) •
 ( امرأة.100)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1427يدخل يومه )

فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( الجئًا والجئة 196) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1163انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1014)

( أيام، 1507أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.241يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )والمخيم 

، 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 )

 نيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فلسطي8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


