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( طفالً فلسطينياً على األقل 200تقرير احصائي لمجموعة العمل: )

 قضوا خالل الحرب في سورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اتهامات لألونروا في درعا بتسهيل اعتقال األمن السوري لالجئين • 

 فلسطينيين

( آخرين من 186السوري يفرج عن الجئَين ويواصل اعتقال ) األمن• 

 أبناء مخيم العائدين بحمص

عدم تحديد مواعيد إلجراء مقابالت اللجوء يزيد من معاناة الالجئين في • 

 السويد
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 آخر التطورات 

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

ً على األقل نتيجة الحرب الدائرة في 200أنه وثق وفاة ) ( طفالً فلسطينيا

سورية، فيما أشار إلى أنه سيتم نشر االحصائيات ضمن التقرير االحصائي 

الفترة من الشامل الذي يوثق الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين السوريين في 

 ، على موقع المجموعة خالل األيام القادمة.2016مارس  -2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويتضمن التقرير احصائيات تفصيلية مبوبة حسب التاريخ، والمكان، 

 والمخيمات، وأسباب الوفاة للضحايا، باإلضافة إلى رسوم بيانية متعددة.

ا في سورية حسب كما يظهر التقرير فرزاً للضحايا الفلسطينيين الذين قضو

الجنس والعمر، باإلضافة إلى احصائيات تفصيلية حول العسكريين مصنفة 

 حسب المليشيات والفصائل التي تقاتل إلى جانبها.

وعلى صعيد آخر، اتهم عدد من الالجئين الفلسطينيين في جنوب سورية، 

مركز وكالة األونروا في مدينة درعا بتسهيل اعتقال األمن السوري 

لالجئين الفلسطينيين وخاصة من أبناء مخيم درعا والمزيريب، وذلك بعد 

 رفض المركز تسليم المساعدة المالية الممنوحة من الوكالة لبعض الالجئين

الفلسطينيين ومن ثم طلب المركز منهم مراجعة األفرع األمنية في دمشق 

 ليتم اعتقالهم بعد ذلك.

فيما أكد مراسلنا في درعا، إحجام عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين عن 

نروا ومنظمة والذهاب الستالم المعونات المالية والغذائية المقدمة من األ

ً من اعتقال األمن  السوري لهم، ففي أواخر العام الماضي التحرير خوفا

وزعت منظمة التحرير الفلسطينية مساعداتها المالية بحضور عناصر 
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األمن السوري واشترطت للحصول على المساعدة حضور رب العائلة 

شخصياً، مما عرض العديد من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم درعا 

قيق األمني ومالحقتهم، فيما إذا والمزيريب وجلين وغيرها من المناطق للتد

كانوا مطلوبين لألمن السوري أو للتجنيد اإلجباري في جيش التحرير 

 الفلسطيني الموالي للنظام السوري.

 

ويشكو أبناء مخيم درعا والمزيريب من غياب كامل ألي مساعدات أو 

ً أنه  محاوالت إليقاف استهدافهم من قبل الوكالة أو منظمة التحرير، علما

( اليزال النظام السوري يقطع المياه عن مخيم درعا، فيما 750ليوم )ل

يستمر النظام بقصف تجمع المزيريب مما خلف ضحايا، وقد وثقت 

ضحية من الالجئين الفلسطينيين في محافظة درعا  330مجموعة العمل 

 قضوا منذ بدء أحداث الحرب.

 

ينيين من وفي موضوع مختلف، أفرج األمن السوري عن الجئين فلسط

 أبناء مخيم العائدين بحمص وهما:

أبو محمد "، والشاب " ابراهيم الحاج عبد هللا  -الشاب" نور الدين القدسي 

فلسطينياً من  186أبو خالد الخلو"، فيما تواصل األجهزة االمنية اعتقال  -

أبناء المخيم ال يزال مصيرهم مجهوالً، علماً أن عدداً من أبناء المخيم قضوا 

 التعذيب. تحت

يذكر أن أبناء مخيم العائدين في حمص يعانون من مضايقات كبيرة 

تمارسها عناصر المفرزة التابعة لألمن السوري، حيث تشن بين الحين 

واآلخر حمالت اعتقال وتفتيش وتدقيق لهويات المارة وفرض أتاوات على 

 أبناء المخيم، والذي يدفع األهالي للهجرة خارج البالد.

ال إلى السويد، حيث يشتكي معظم الالجئين الفلسطينيين السوريين وباالنتق

من تأخر إجراءات لجوئهم، حيث ينتظر معظمهم لفترات غير محددة وذلك 

بسبب توقف دائرة الهجرة السويدية عن تحديد مواعيد لمقابالت اللجوء كما 

 كان معتاداً في السابق، األمر الذي يفاقم حالة االنتظار التي يعيشها

 للحصول على اإلقامة في السويد.¬الالجئون 

فيما أكد عدد من الالجئين لمجموعة العمل أن بعض حاالت االنتظار قد 

وصلت لحوالي العام والنصف، وذلك للحصول على اإلقامات فقط، فيما 
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يضاف عليها ما بين ثمانية أشهر إلى سنة ونصف إلنهاء معامالت لم شمل 

 الالجئ مع عائلته.

 

 2016/ نيسان ــ ابريل/ 23وأرقام حتى / إحصاءات فلسطينيو سورية 

 ( الجئ فلسطيني سوري في األردن.15500• )

 ( الجئ فلسطيني سوري في لبنان.42,500• 

( الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة 6000• )

 .2015"األونروا" لغاية يوليو 

 سوري في تركيا.( الجئ فلسطيني 8000• )

 ( الجئاً فلسطيني سوري في قطاع غزة.1000• )

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى 71.2أكثر من )• 

 .2015كانون األول  -نهاية ديسمبر

مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة • 

قطاع الكهرباء منذ أكثر ( على التوالي، وان1043العامة على المخيم لليوم )

ً على التوالي، عدد ضحايا 593( يوماً، والماء لـ )1104من ) ( يوما

 ( ضحية.186الحصار )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم • 

 ( يوم على التوالي.897منذ حوالي )

( يوم بعد 1090مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )• 

 سيطرة مجموعات المعارضة عليه.

ً النقطاع المياه عنه ودمار حوالي 750مخيم درعا: حوالي )•  ( يوما

 ( من مبانيه.70%)

مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: • 

 الوضع هادئ نسبياً مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.

تمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين مخيم خان الشيح: اس• 

 خان الشيح(. -المناطق المجاورة باستثناء طريق )زاكية 
 


