
 

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

 

 

 
 

 
 

للضحايا والمعتقلين ( 41)ـمجموعة العمل تصدر تقريرها اإلحصائي ال"
 "6142سبتمبر  –والمهجرين الفلسطينيين السوريين حتى أيلول 

 

 
 

 غارات جوية على مخيم خان الشيح يوقع عدد من الجرحى 

  طالب جامعي من أبناء مخيم خان الشيح في ريف دمشقاعتقال 

 أهالي وأطفال مخيم درعا يتضامنون مع مخيم خان الشيح  

 جفرا تستمر بتقديم خدماتها ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى البلدات المجاورة 
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 مجموعة العمل

تقريرها  ،5102 - 01 -52أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في لندن، يوم 
اإلحصاءات التفصيلية للضحايا والمعتقلين والمهجرين من "بعنوان  01ـالتوثيقي االحصائي ال

 ".5102سبتمبر  –الالجئين الفلسطينيين في سورية حتى أيلول 

ويعتبر التقرير واحدًا من سلسلة من التقارير اإلحصائية والتوثيقية والحقوقية التي تصدرها 
اولة منها لتسليط الضوء على جانب مهم من جوانب معاناة الالجئين المجموعة، في مح

الفلسطينيين في سورية، حيث يتضمن اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين 
فقد تناول الفصل األول االحصائيات االجمالية  ،من خالل ثالثة فصول رئيسية وعدة مباحث

ولغاية شهر  5100مارس  -منذ اندالع الثورة السورية في آذار للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين
 .5102أيلول سبتمبر 

ضحية من الالجئين الفلسطينيين السوريين، قضوا ألسباب مباشرة ( 5523)حيث وثق سقوط 
أسباب غير مباشرة و  كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار،

 ".قوارب الموت"وصول إلى أوروبا عبر ما بات يعرف بـ كالغرق أثناء محاوالت ال

إلى ذلك تميز التقرير بالعرض التفصيلي الحصائيات المعتقلين الفلسطينيين في السجون، حيث 
معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية، ( 0011)وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

 (.0150)بلغ عدد الذكور نحو  فيما ،امرأة( 33)حيث شكلت النساء مجموع 

أما الفصل الثاني فقد عرض االحصائيات المتعلقة في ضحايا الربع السنوي الثالث من عام 
استكمااًل لما بدأه قسم الدراسات والتقارير الخاصة من نشر تقارير ربعية احصائية للفترات  5102

الجئًا ( 15)في مجموعة العمل أن السابقة، حيث أظهرت نتائج الرصد الذي قام بها قسم التوثيق 
داخل سورية واثنان خارجها في ( 11)منهم  5102فلسطينيًا قضوا خالل الربع الثالث من عام 

( 11)إشارة الى تراجع بسيط في أعداد الضحايا عن الربع الثاني من العام ذاته الذي بلغ 
 .ضحية
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سطينين في دول جوار سورية فيما سلط الفصل الثالث الضوء على احصائيات الالجئين الفل
وأماكن توزعهم، وبحسب التقرير فقد ُقدر العدد  5102 - 5100بين  ،واالتحاد االوروبي

اإلجمالي لالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى بلدان االتحاد األوروبي في الفترة 
 .ألفاً ( 11)، بحوالي 5102يناير  -5100

هذا ويعتمد التقرير الحيادية والموضوعية في عرض المعلومات للباحثين والمهتمين بالشأن 
الفلسطيني السوري من خالل إدراج جداول ومخططات بيانية تشير إلى األعداد العامة للضحايا 
والمعتقلين من حيث التوزع الزماني والمكاني والجنس والشريحة العمرية والصفة التي تمتعت بها 

 (.عسكري  –مدني )ضحية ال

 
يذكر أن مجموعة العمل تهدف من خالل تقاريرها إلى إبراز حقيقة ما يتعرض له الالجئون 
الفلسطينيون من سورية بغية تحريَك الرأي العام العالمي، ومؤسسات حقوق اإلنسان، ومنظمات 

سدية لالجئين حماية الالجئين، واألمم المتحدة، للعمل على تقديم الحماية القانونية الج
 .الفلسطينيين

 :لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير يمكنك الضغط على الرابط التالي

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/sta14_2016.pdf 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/sta14_2016.pdf
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 آخر التطورات

الثالثاء أربع غارات جوية على مخيم خان الشيح  –الروسي ليل االثنين شن الطيران الحربي 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، غارتان استهدفت محيط مشفى السالم وسط المخيم 
وشارع السعيد ومحيط السوق القديم وشارع الثانوية، ما أسفر عن إصابة طفلين بجروح طفيفة، 

 .ل المدنيينوألحقت أضرارًا مادية بمناز 

ُيشار أن هذا القصف العنيف انعكس سلبًا على األوضاع اإلنسانية والمعيشية والصحية على 
أهالي المخيم، وذلك نتيجة الحصار المفروض عليهم بسبب قيام حواجز الجيش النظامي بإغالق 

عظم األمر الذي أدى إلى نفاد م ،"دمشق"جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة 
المواد الطبية والغذائية من داخل المخيم، واستمرار القصف المكثف الذي يستهداف المخيم مما 

 .أوقع العديد من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين

وفي سياق مختلف اعتقل عناصر حاجز بلدة جديدة عرطوز البلد بريف دمشق التابع للنظام 
، 01-51من أبناء مخيم خان الشيح يوم أمس االثنين " أحمد دمحم علي" السوري الطالب الجامعي

أثناء عودته من الجامعة إلى منزله الذي نزح إليه في جديدة عرطوز، علمًا أن العلي هو ثاني 
طالب جامعي من أبناء مخيم خان الشيح يعتقله النظام في أقل من أسبوعين، وذلك بعد اعتقال 

منطقة زاكية من قبل حاجز الزيتي التابع للنظام السوري في " أحمد حيدر علي" الطالب الجامعي
 .دون معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله 5102أكتوبر  -تشرين األول  05يوم 

الجئين من أبناء مخيم خان الشيح رهن االعتقال لدى النظام السوري، وذلك " 001"يذكر أن 
 .ة العمل من أجل فلسطيني سوريةبحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموع

أما في جنوب سورية وجه عدد من أهالي وأطفال مخيم درعا جنوب سورية رسائل عبروا خاللها 
عن تضامنهم مع مخيم خان الشيح، وشعورهم بالخذالن واأللم لما يتعرض له المخيم من استمرار 

مفروض عليه، معتبرين أن القصف قصفه بالبراميل المتفجرة والقنابل المحرمة دوليًا، والحصار ال
والحصار يستهدف المدنيين المتبقين فيه وذلك من أجل إفراغ المخيم من سكانه وتدميره ومحوه 

 .بشكل كامل
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وفي الرسائل أدان سكان مخيم درعا صمت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية ووكالة األونروا 
مخيم خان الشيح الخالي من السالح  على ما يجري في المخيم، مشددين على ضرورة حماية

دخال الدواء والغذاء والمساعدات اإلنسانية إليهو والمسلحين، وفك الحصار عنه   .ا 

 
الجدير بالتنويه أن أهالي مخيم درعا يعانون من أوضاع إنسانية غاية في الخطورة في ظل 

والمستلزمات الطبية فيه، يومًا، وعدم توفر الدواء ( 851)استمرار قطع الماء عن المخيم منذ 
ضافة إلى أعمال القصف واالشتباكات المتكررة داخل المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير 

 .من مبانيه وسقوط ضحايا(% 11)رسمية بدمار حوالي 

إلى ذلك تواصل مؤسسة جفرا بتقديم خدماتها ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدات يلدا 
كما يقوم فريق المؤسسة بتنظيف حارات وشوارع تلك  ،المجاورة لليرموكوببيال وبيت سحم 

 .المناطق التي يقطنها أهالي المخيم

ُيشار أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إثر اقتحام تنظيم 
في داعش له مطلع إبريل الماضي بتنسيق مع عناصر جبهة النصرة المتواجدين  –الدولة 
 .اليرموك

ويذكر أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة في اليرموك كانت قد أوقفت عملها داخله إثر 
 .تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم باغتيال عدد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم
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 6142/ أكتوبر –تشرين األول / 62/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000) •

 .5102يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000) •
 .5102سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف  ألف الجئ فلسطيني( 38)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 0512)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0552)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 081)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 312)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0131)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0531)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 31)ار حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودم( 851)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

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


