
 

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

 

 

 
 

 

احصائيات "مجموعة العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير "
 "5102ديسمبر  -الضحايا الفلسطينيين حتى كانون األول

      

 
 

  جبهة " و" داعش"استمرار التوتر األمني في مخيم اليرموك بين عناصر تنظيمي
 ".النصرة

  وزير التعليم التركي يعتذر لطفلة فلسطينية ويوعز بتسهيل أمور طالب فلسطينيي
 .سورية

  هيئة فلسطين الخيرية تنهي توزيعها لبعض المساعدات على أبناء مخيم اليرموك
 .النازحين

 أطفال متجمدين من البرد في ثالجة  5العثور على عشرة الجئين بينهم : ألمانيا

 .شاحنة
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 عملمجموعة ال
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، اليوم النسخة اإلنكليزية من تقريرها التوثيقي 

 .5102ديسمبر  -احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى نهاية كانون األول"بعنوان 
 ضحايا من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قضوا ألسباب مباشرة( 9103)التقرير يوثق 

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

ضحية توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، ( 0011)فيما أشار التقرير إلى أن 
، مرورا  بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، من درعا جنوبا  

والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، 
إلى حندرات والنيرب شماال ، إضافة إلى 

فلسطيني قضوا خارج مخيماتهم في ( 0902)
مختلف المدن السورية وضحايا التعذيب الذين 

باإلضافة إلى بقيت أماكن وفاتهم مجهولة، 
 .آخرين قضوا خارج سورية( 01)

يذكر أن المجموعة أشارت إلى أن تقريرها معني 
بتوثيق إحصاءات الضحايا الفلسطينيين 
الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى 

وهو  5102ديسمبر  -نهاية شهر كانون األول
 .غير معني بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر

 :كترونية من التقريرلتحميل النسخة االل
 

 :باللغة العربية
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/2015.pdf 

 
  :باللغة اإلنكليزية

http://actionpal.org.uk/en/reports/special/12_2015_statistics.pdf 
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 آخر التطورات
يشهد مخيم اليرموك منذ عدة أيام توترا  أمنيا  بين جبهة النصرة وتنظيم داعش بسبب عقد األخير 

النظام السوري يقضي بخروج كافة عناصره من المنطقة الجنوبية لدمشق بما فيها  اتفاق مع
 .مخيم اليرموك ومنطقة الحجر األسود

فيما أكد أحد الناشطين داخل المخيم لمجموعة العمل أن هناك أخبار تفيد بأن تنظيم داعش قرر 
أشارت مصادر ميدانية أن يبدأ عمال  عسكريا  إلنهاء وجود جبهة النصرة في اليرموك، فيما 

لمجموعة العمل أن عناصر جبهة النصرة قاموا بوضع سواتر ترابية أمام مقراتهم تحسبا  ألي 
ضدهم، هذا وكانت منطقة العروبة في مخيم اليرموك قد شهدت " داعش"هجوم قد يشنه عناصر 

كان ، و "جبهة النصرة" و" داعش"، اشتباكات متقطعة بين عناصر تنظيمي 59/0/5102يوم 
المخيم تعرض في وقت سابق لسقوط قذيفة هاون استهدفت شارع الجاعونة، مما سبب أضرارا  

 .مادية وخرابا  في منازل األهالي دون وقوع اصابات تذكر
وفي سياق مختلف أنهت هيئة فلسطين الخيرية مشروعها لتوزيع مادة الحطب على أهالي مخيم 

عائلة فلسطينية من سكان ( 311)شروع ما يقارب اليرموك المحاصر، حيث استفاد من هذا الم
مخيم اليرموك النازحين الى البلدات المجاورة، في حين تم إيصال المساعدات على منازل 

األونروا عن تقديم و  يأتي ذلك بعد توقف المؤسسات اإلغاثية.الذين لديهم حاالت إعاقةو  المسنين
ن يعانون من الحصار والموت جوعا ، في ظل مساعداتها اإلنسانية ألهالي مخيم اليرموك، الذي

 .استمرار الحرب وانتشار البطالة، وانعدام الموارد المالية

 
ماريا فاعور "بالطفلة الفلسطينية " نابي آفجي"وباالنتقال إلى تركيا اتصل وزير التعليم التركي 

المدرسة في نهاية  للتضامن معها، بعد أن منعتها إدارة المدرسة في منطقتها من استالم شهادة"
الفصل الدراسي الحالي، وأوفد الوزير التركي مدير التعليم في والية قيصري لزيارة الطفلة في 
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في حين أكدت مصادر إعالمية أن الوزير أوعز إلى .منزلها، وقدم لها الشهادة وبعض الهدايا
ي معوقات، ويعاني عموم المدارس في تركيا باستقبال األطفال الفلسطينيين السوريين من دون أ

فلسطينيو سورية في تركيا جملة من المعوقات والمشكالت المتعددة، أبرزها األمور التعليمية 
السيما الطلبة الجامعيون الذين يواجهون صعوبات عديدة، والتي ينتظر أن تقوم وزارة التعليم 

فلسطينيين ووفق احصائيات غير رسمية وتقريبية لعدد الالجئين ال.العالي بحل قضاياهم
السوريين، يقدر عددهم من ستة إلى ثمانية آالف شخص موزعين بين اسطنبول ومحافظات 

 .وسط وجنوب تركيا

 
في سياق مختلف أعلنت الشرطة األلمانية عن عثروها على عشرة الجئين متجمدين من البرد 

وبحسب .بعد أن وضعهم مهربون في ثالجة شاحنة كانت تنقل بضاعة من فرنسا إلى ألمانيا
الشرطة األلمانية أن التحقيقات األولية كشفت أن الالجئين كانوا ينوون التوجه إلى بريطانيا، 
مشيرة إلى أن مهربين في العاصمة الفرنسية باريس استغلوا غفلة سائق شاحنة ووضعوا عائلة 

عات الجئين داخل ثالجة شاحنة متجهة إلى ألمانيا، ما أدى إلى تجمدهم بعد بقائهم عدة سا
 .داخل الثالجة في درجة حرارة لم تزد عن ثالث درجات مئوية
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ولم يتم اكتشاف أمر الالجئين العشرة، وبينهم خمسة أطفال تراوحت أعمارهم بين ثمانية أشهر 
عاما ، إال عند تفريغ محتويات الثالجة بعد رحلة استغرقت ثماني ساعات في مدينة كيمبن  02و

 .غربي ألمانيا
شارة إلى أن هذه الحادثة ليست أألولى من نوعها حيث عثرت الشرطة النمساوية، الجدير باإل

( 1)و نساء( 0)رجال  و( 23)ضحية معظمهم من سورية، وهم ( 00)، على 50/0/5102يوم 
أطفال من بينهم طفلة بين السنة والسنتين، قضوا خنقا  بأحد الشاحنات التي ُعثر عليها مركونة 

 .مقاطعة بورغنالند قرب الحدود مع المجر على الطريق السريع في
مهاجرا  ( 52)أغسطس المنصرم، على  –آب /  91كما عثرت الشرطة النمساوية، يوم السبت 

" سانت بيتر آم هارت"بينهم الجئين من سورية بحالة مزرية داخل إحدى الشاحنات في بلدة 
كبيرا ، لوال وصول الشرطة إليهم  الصغيرة قرب الحدود مع ألمانيا، حيث كان احتمال موتهم خنقا  

 .في الوقت المناسب
على ثالثة مهاجرين من أصل سوري في  91/3/5102أما في إسبانيا فقد عثرت الشرطة يوم 

 .شاحنة براد هيرناني بإقليم الباسك اإلسباني ظهرت عليهم عوارض اختناق
 

 5102/ يناير كانون الثاني ــ / 52/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لبنان، ( 155211)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و( 02211) •

لغاية " األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر( 2111)
 .5102يوليو 

 -هاية ديسمبرألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا حتى ن( 00.5)أكثر من  •
 .5102كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يوما ، والماء لـ ( 0102)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 321)لليوم 

 .ضحية( 002)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 211)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 001)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0119)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 01)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 221)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيا  مع : يمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخ •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


