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اإلحصاءات التفصيلية "مجموعة العمل تصدر تقريرًا توثيقيًا بعنوان "
آذار  -للضحايا الفلسطينيين الالجئين في سورية حتى نهاية مارس

5102" 

 
 

  يقضيان في سورية أحدهما تحت التعذيبفلسطينيان. 

  يطلق سراح أحد عشر معتقالً منذ اقتحام التنظيم لمخيم " داعش"تنظيم الدولة
 .اليرموك المحاصر

 تعرض مخيم اليرموك لقصف ليلي بالتزامن مع اندالع اشتباكات متقطعة. 

  عاجلة اعتصام لمتطوعي الهالل األحمر الفلسطيني للمطالبة بإدخال مساعدات طبية
 .إلى اليرموك

 االتحاد األوروبي يقّر إجراءات عشرة للحد من معاناة المهاجرين. 

 وقفة تضامنية في مخيم عين الحلوة مع أهالي اليرموك. 

  لجنة فلسطيني سورية في لبنان تساهم بتوزيع السلل الغذائية على العائالت في مخيم
 .نهر البارد
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 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
صدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء األمس، تقريرها التوثيقي بعنوان أ
آذار  -اإلحصاءات التفصيلية للضحايا الفلسطينيين الالجئين في سورية حتى نهاية مارس"

5102." 
ضحية فلسطينية قضت ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات ( 5770)حيث وّثق التقرير 

المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت والتعذيب في 
 ".قوارب الموت"الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 

ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، ( 0011)فيما أشار التقرير إلى أن 
السيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، والسبينة، من درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، و 

والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى الضحايا 
 .الذين قضوا خارج مخيماتهم في مختلف المدن السورية، والذين قضوا خارج سورية

آذار الماضي،  –مطلع مارس  ضحية فلسطينية قضوا تحت التعذيب منذ( 77)كما وثق التقرير 
حيث تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب المسربة وشهادة بعض المفرج عنهم من 

 .معتقالت النظام السوري
وأشارت المجموعة إلى أن تقريرها معني بتوثيق إحصاءات الضحايا الفلسطينيين الالجئين في 

 .سورية دون تحديد هوية الفاعل بشكل مباشر

 
جانب آخر حث مسؤوالن أمميان، خالل جلسة المشاورات التي عقدها مجلس األمن حول من 

 ".على سرعة التحرك إلنقاذ المدنيين بمخيم اليرموك"مخيم اليرموك أعضاء مجلس األمن 
وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس ودمشق على التوالي، حذر بيير كرينبول المفوض العام 

ورمزي عز الدين  ،دة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنىلوكالة األمم المتح
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نائب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى سوريا، أعضاء مجلس األمن الدولي من 
 .التداعيات الخطيرة الستمرار الوضع الحالي داخل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين

أعضاء مجلس األمن على الوضع داخل مخيم اليرموك، وعلى مخاوفه أنه أطلع "وقال كرينبول 
يعتزم إقامة نقاط توزيع للسماح بوصول المساعدات اإلنسانية  "وأضاف أنه" بشأن سالمة المدنيين

مليون دوالر للمساعدات العاجلة، فضال عن  71إلى الالجئين، مشيرًا إلى حاجة الوكالة إلى 
 ."مليون دوالر 01اء الموجه لمساعدة سوريا ولم تصل منه إال مليون دوالر قيمة الند  400

ألف فلسطيني داخل المخيم باتت محفوفة  00إن أوضاع أكثر من "وقال المسئوالن األمميان 
" داعش"بالمخاطر، خاصة في ظل المعارك الدائرة بين الجماعات المسلحة وسيطرة تنظيمي 

ت الذي تفرض قوات النظام السوري حصارًا على على المخيم، وذلك في الوق" جبهة النصرة"و
 .المخيم من الخارج

 
 ضحايا

تحت " حمزة الصالح"قضى الالجئ الفلسطيني 
التعذيب في السجون السورية من سكان منطقة دمر 
في دمشق، بعد اعتقال دام ألكثر من عام، مما يرفع 

قضوا تحت عدد الالجئين الفلسطينيين الذين 
ضحية، ( 702)التعذيب في السجون السورية إلى 

" سعيد فوراني"فيما أفاد مراسلنا عن قضاء الشاب 
يوم أمس برصاص قناص بالقرب من مركز صامد 

 .في مخيم اليرموك
وبذلك يرتفع الضحايا الفلسطينيين منذ دخول 

 .ضحية 71إلى  0/4/5102إلى مخيم اليرموك يوم ( داعش)
 
 التطوراتآخر 

شهد مخيم اليرموك يوم أمس سقوط عدد من قذائف الهاون على أحياء متفرقة داخل المخيم وأفاد 
" محمد شاهين"و" عيسى رشدان: "مراسلنا عن إصابات في صفوف أبناء المخيم عرف منهم 

وكان مخيم اليرموك قد  ،و شاب من عائلة العسقول"زياد عللوه "و" احمد سعدية"و" علي حمد"و

 

 "سعيد فوراني"الشاب 
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سجل سقوط عدد منها عند بروستد  ،تعرض أول أمس لقصف الجيش السوري بقذائف الهاون
 .التاج على شارع اليرموك الرئيسي وفي محيط ساحة الريجة

القيادة العامة عن  -فيما تحدثت مصادر إعالمية مقربة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
عنصرًا  711اصرها إلى دمشق، وأن من عن" المغاوير الخاصة "عسكرية تدعىة دوحول وص

يقها إلى طري في هو تم استقدامهم من مواقعها في لبنانمقاتلي الجبهة من تلك الوحدة من 
 .وجبهة النصرة" داعش"لمواجهة تنظيم الدولة ك ومرالي ممخي

القيادة العامة تستمر باالشتراك مع الجيش السوري بحصار  -الجدير بالذكر أن الجبهة الشعبية 
يومًا، والماء لـ ( 774)على التوالي، ويقطع الكهرباء عنه لليوم ( 664)خيم اليرموك لليوم م
 ،وُيمنع دخول المساعدات الغذائية واللوازم الطبية والدواء إلى المخيم ،يومًا على التوالي( 554)

 .من مخيم اليرموك% 71في وقت الزالت داعش تسيطر على حوالي 
في مخيم اليرموك سراح أحد عشر شخصًا كان " داعش"م الدولة وفي سياق متصل أطلق تنظي

 ماحهرس قلطالم نبيكان و، 0/4/5102التنظيم قد اعتقلهم بعد اقتحامه مخيم اليرموك في يوم 
ي تشابه وجهه مع ذوال ،بالمخيموبة رالعفي حي ي دالصف دمسجإمام " هطصالح  وأب"الشيخ 

 .اعتقالهبعد أيام من  شداع لقب نم نميدالمع دأح

 
 "هطصالح  وأب"الشيخ  سراحإطالق 

من جهة أخرى نفذ من تبقى من متطوعي الهالل األحمر الفلسطيني في مشفى فلسطين بمخيم 
اليرموك، اعتصامًا طالبوا فيه بإدخال مساعدات طبية عاجلة إلى اليرموك وذلك بسبب تدهور 

 .األولية لمن تبقى من سكانهالوضع الطبي داخل المخيم، حيث ال تتوفر اإلسعافات 
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يشار أن معظم المؤسسات اإلغاثية داخل مخيم اليرموك توقفت عن عملها وذلك خوفًا من 
 .استهداف عناصر داعش لمتطوعيها

 
 اعتصام متطوعي الهالل األحمر في مخيم اليرموك

 بروكسل
حزمة إجراءات مكونة من عشر نقاط للحد من مآسي غرق  ،أقّر االتحاد األوروبي يوم أمس

أنه سيعزز حملة خفر السواحل التي "المهاجرين عبر البحر المتوسط، وقال االتحاد األوروبي
، كما سيسعى للحصول على تفويض عسكري لتدمير قوارب المتاجرين في "تريتون"تحمل اسم 

 .بهم مما يهدد حياتهمبسبب اطالق النار على رجال اإلنقاذ ومراك" البشر
أنها رد قوي من "وقالت المفوضة األوروبية، فيدريكا موغيريني في تعليقها على اإلجراءات العشرة 

االتحاد األوروبي حيال هذه المآسي، وتظهر قدرة جديدة على التعامل مع األوضاع المستجدة 
 ."وتوافر إرادة سياسية

اذ ومالحقة تجار البشر ومضاعفة الموارد المالية، و تشمل النقاط العشرة تحسين إجراءات اإلنق
وأخذ بصمات المهاجرين  ،وتسريع البت في طلبات اللجوء في غضون شهرين من تقديمها

 .وتسجيلهم وتقديم محفزات لهم للعودة إلى أوطانهم
يأتي ذلك االجتماع مع تلقي نداءات استغاثة جديدة من قوارب كانت تقل مهاجرين بغية الوصول 

 .ى السواحل األوروبية انطالقًا من ليبياإل
وكانت الشرطة اإليطالية قد اعتقلت اثنين من الناجين من الكارثة التي وقعت األحد الماضي 

ومن جانبه قال مساعد ،قبالة ليبيا، هما تونسي وسوري، ليتبين الحقًا أن األول هو قبطان السفينة
نسي يواجه باإلضافة إلى تهمة االتجار بالبشر، إن القبطان التو "المدعي العام، روكو ليغوري، 

 ".تهم اإلهمال الذي تسبب في مصرع مئات األشخاص
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مهاجر قد ماتوا  711أن نحو  5102/ 01/4الجدير ذكره أن خفر السواحل اإليطالي أعلن يوم 
 غرقًا في مياه البحر المتوسط عندما انقلبت السفينة التي كانوا يستقلونها بالقرب من جزيرة
المبيدوسا اإليطالية وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، كما أكد خفر السواحل بأنهم 

الجئًا فقط، ويعتقد أن السفينة انقلبت عندما توجه ركابها إلى أحد جانبيها ( 50)تمكنوا من انقاذ 
 .لدى اقتراب سفينة تجارية منها

 
 وقفات تضامنية

االجتماعية وفريق شعلة ناشط الشبابي وقفة تضامنية في مخيم عين نظمت جمعية ناشط الثقافية 
وذلك  ،مع أهالي مخيم اليرموك« صرخة اليرموك»الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان تحت عنوان 

بحضور ممثلي القوى الفلسطينية وحشد من فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان، طالبوا خاللها 
منه، وعودة " داعش"بإنقاذ مخيم اليرموك وتحييده عن الصراعات الدائر في سورية، وخروج تنظيم 

في سورية،  والجدير ذكره أن عدد فلسطينيي سورية الذي لجؤوا إلى لبنان إثر الحرب ،سكانه إليه
 ".األونروا"ألف الجئ، وذلك وفق إحصاءات سابقة لوكالة " 20"قد تجاوز 

 
 الوقفة التضامنية في مخيم عين الحلوة

 
 لجان عمل أهلي

ساهمت لجنة فلسطيني سوريا في لبنان بتوزيع عدد من السلل الغذائية على العائالت الفلسطينية 
 .بمدينة طرابلس شمال لبنانالسورية المهجرة في مخيم نهر البارد 
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 5102/ إبريل ــ نيسان / 50الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة : مخيم اليرموك •

( 556)يومًا، والماء لـ ( 326)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 426)لليوم 
 .ضحية( 036)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 016403)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 46111)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و

 .5102لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 226)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 252)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 353)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه (%31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 230)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


