مقدمة
منذ األيام األولى للمظاهرات التي اشتعلت في سورية منتصف آذار /مارس  ،1122حاولت بعض الشخصيات
المحسوبة على النظام السوري توجيه اتهامات للفلسطينيين تتعلق باألحداث الدائرة ،كتحميل سكان مخيم الرمل
الفلسطيني مسؤولية المظاهرات في الالذقية ،أو اتهام سكان مخيم درعا بالوقوف وراء مظاهرات مدينة درعا،
جاءت أبرز هذه االتهامات على لسان بثينة شعبان وزيرة المغتربين آنذاك في لقاء مع عدد من الصحفيين في
األيام األولى لبدء الحراك ،ما أعطى إشارة باستدخال مفاهيم جديدة لنظرة السلطات السورية في التعامل مع
الفلسطينيين في سوريا ،الذين عاشوا في ظروف أفضل نسبيا من نظرائهم في بلدان اللجوء األخرى.
بدا واضحا منذ ذلك الحين أن النظام يرغب بتجاوز أي حصانة لمخيمات اللجوء الفلسطيني ،والتحلل من
االلتزامات التعاقدية للسلطات السورية بشأن استضافة هذه المخيمات على أرضها.
المخيمات الفلسطينية لم تكن بمنأى عن المواجهات ،خاصة في تداخلها مع المحيط وصعوبة تحييدها ،واالرتباط
الوثيق بين المجتمع السوري والمجتمع الفلسطيني في المخيمات ،فضال عن انقسام الفصائل الفلسطينية والشارع
الفلسطيني تجاه األحداث ،واالصطفاف والفرز الذي أحدثته يوميات الحرب السورية في البيئة الفلسطينية في
سوريا ،أضف إلى ذلك رغبة النظام وفصائل المعارضة باستخدام جغرافيا المخيمات في معارك السيطرة والنفوذ،
مع فارق القوة واإلمكانات والمسؤولية بين الجانبين ،وذلك في تجاوز واضح لتلك المكانة التي يحفظها القانون
الدولي لالجئين في بلد اللجوء ،ناهيك عن الحقوق اإلنسانية األساسية المحفوظة للمدنيين في وقت الحروب
والصراعات.

أعداد الالجئين الفلسطينيين والتوزع الجغرافي للمخيمات الفلسطينية في سوريا

يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين الذين ُه ّجروا من فلسطين إلى سوريا إثر النكبة ،حسب بعثة المسح االقتصادي

للشرق األوسط ،التابعة لألمم المتحدة في كانون أول \ ديسمبر ،2491بـ 11ألف الجئ ،أقام منهم في المخيمات

 57235الجئا ،بينما تقدر حاليا وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" أعداد الالجئين الفلسطينيين
المسجلين لديها في سورية بـ 561ألفا ،حسب إحصائية صدرت عنها بتاريخ  9ت تشرين ثاني /نوفمبر عام
.1127

يتوزع الالجئون الفلسطينيون في سوريا ضمن  21مخيما ،ثالثة منها تعتبر مخيمات غير رسمية حسب "أونروا"،
وهناك عدد من التجمعات الفلسطينية في بعض المدن ،خـاصة مدينة دمشق وريفها حيث تضم :مخيم اليرموك
 مخيم السيدة زينب  -مخيم جرمانا  -مخيم خان دنون  -مخيم خان الشيح  -مخيم سبينة – مخيمالحسينية(تجمع الحسينية) ،مخيم الرمدان ،إضافة إلى تجمعات ركن الدين ،برزة (مخيم حطين) ،دمر البلد،
حي األمين(اليانس) ،دوما ،كفرسوسة ،جوبر ،المزة القديمة ،القابون ،وتوزع متناثر ضمن أحياء مدينة دمشق
وبعض قرى الغوطة الشرقية.
وفي الوسط والشمال السوري يتوزع الالجئون الفلسطينيون على مخيمات النيرب وحندرات(عين التل) في مدينة
حلب ،مخيم العائدين وتجمع طريق الشام في مدينة حمص ،مخيم العائدين في حماه ،مخيم الرمل في الالذقية.
وفي جنوب سوريا يتوزع الالجئون الفلسطينيون على مخيم درعا وتجمع المزيريب ،وتنتشر عدة مئات من
العائالت الفلسطينية في قرى سهل حوران جنوب غرب البالد ،كمناطق وادي جلين وزيزون وتل شهاب.

ال تعتبر وكالة "أونروا" مخيمات :اليرموك،
الرمدان ،الحسينية ،الرمل ،حندرات(عين التل)
من مجموع المخيمات ،على الرغم من أن نسبة
الالجئين الفلسطينيين داخلها تتعدى % 61
من مجموع الفلسطينيين في سورية ،إال أنها
تقدم لها كامل الخدمات التي تقدمها للمخيمات
األخرى ،كالتعليم والصحة وخدمات اإلغاثة
والتنمية المجتمعية.
مع تصاعد المواجهات العسكرية بين النظام وفصائل المعارضة ،خرجت مخيمات اليرموك ،سبينة ،خان الشيح،
الحسينية ،درعا ،المزيريب ،حندرات ،عن سيطرة النظام ،وقد استعادها الحقا بعد معارك طاحنة استمرت
لسنوات ،وأدت إلى دمار كبير طاول المباني السكنية والمنشآت والبنى التحتية ،وتهجير آالف السكان وسقوط
مئات الضحايا من المدنيين.

مخيم اليرموك
تصاعدت المواجهات في محيط مخيم اليرموك بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة أواخر عام  ،1121بعد
سيطرة األخيرة على أحياء التضامن ،والحجر األسود ،وبلدة يلدا ،ومنطقة العسالي ،حيث تحول المخيم إلى رئة
لمنطقة جنوب دمشق.
قام النظام السوري يوم  26كانون أول \ديسمبر  1121بقصف مسجد عبد القادر الحسيني ومحيطه وسط
المخيم بسالح الجو ،دون أي داع قتالي ،حيث لم يكن في المخيم أي وجود مسلح ،باستثناء ما تملك الفصائل
الفلسطينية المحسوبة على النظام من أسلحة ،األمر الذي أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها العشرات ،وأحدثت
صدمة بالغة لدى السكان ،وتسببت بموجة النزوح األكبر ،حيث اقتحمت فصائل المعارضة مخيم اليرموك مساء
ذلك اليوم ،بعد مواجهات محدودة انهارت خاللها مجموعات الجبهة الشعبية -القيادة العامة التي كانت تسيطر
على المخيم.
مع سيطرة المعارضة شدد النظام السوري حصاره على المخيم تدريجيا منذ ذلك اليوم ،وقام بإغالق مداخله
بشكل نهائي يوم  1127-3- 21وقام بقطع المياه والكهرباء واالتصاالت ومنع دخول المواد الغذائية ،األمر
الذي فاقم الوضع االنساني وتسبب بسقوط العشرات نتيجة الجوع والنقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية،
حيث أحصت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا سقوط  116الجئين فلسطينيين من سكان مخيم
اليرموك نتيجة الجوع ونقص الرعاية الصحية في تقرير صدر عنها في شهر نيسان \ إبريل .1121

اقتحم عناصر تنظيم الدولة (داعش) مخيم اليرموك ،في مطلع نيسان \ إبريل  ،1125بدعم من عناصر "جبهة
النصرة".
سيطر التنظيم على المخيم بعد مواجهات مع فصائل المعارضة استمرت لثالثة أيام .أدت لتهجير عدد آخر
ممن بقي من سكان المخيم ،والذين كان عددهم يناهز الـ 11ألفا ،وأدت سيطرة التنظيم النسحاب الهيئات
واللجان العاملة في مجاالت اإلغاثة والصحة والتعليم ،وبالتالي ازدياد األوضاع اإلنسانية والخدمية ترديا وانهيا ار.
في يوم  24نيسان \إبريل  1121شن النظام السوري ،بدعم جوي روسي ،عملية عسكرية بهدف طرد تنظيم
الدولة "داعش" من المنطقة ،مستخدما خاللها سالح الجو والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والبراميل
المتفجرة ،حيث أحدثت العملية دما ار هائال في المنشآت والمساكن والبنى التحتية ،إذ أكد "بيير كرينبول" المدير
السابق لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" خالل أول زيارة له بعد انتهاء العمليات العسكرية،
في منتصف تموز /يوليو  ،1121أن نسبة الدمار طالت  %11من مباني المخيم ،وما بقي فهو غير صالح
إن حجم الدمار في مخيم اليرموك ال يوازيه إال القليل جدا مما رأيت في سنوات عديدة
للسكن ،وقال يومذاكّ “ :
من العمل اإلنساني في مختلف مناطق النزاعات” ،وقد أفضت العملية التي استمرت  77يوما إلى اتفاق نقل
خالله عناصر تنظيم الدولة "داعش" إلى مناطق البادية السورية وريف السويداء ،مقابل تسليم المنطقة للنظام
السوري والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه.
من حيث النتيجة أدى الحصار الذي فرضه النظام على المخيم في النصف الثاني من العام  ،1127وما تخلله
من عمليات القصف واالستهداف العشوائي للمنطقة التي استمرت منذ أواخر العام  ،1121حتى آذار\ مارس
 ،1124أدى إلى تهجير جميع سكان المخيم ،البالغ عددهم حسب وكالة "أونروا"  261ألفا.

حيث نزحت الغالبية العظمى إلى مناطق دمشق وريفها (جرمانا ،قدسيا ،دمر ،صحنايا) ،وبضعة مئات لجؤوا
إلى مناطق الشمال السوري خارج سيطرة النظام ،فيما لجأ آخرون خارج سوريا ،وتوزعوا على األردن ولبنان
وتركيا وبعض الدول األوروبية.
منذ سيطرة النظام على المخيم وطرد تنظيم الدولة "داعش" اليزال النظام حتى هذا الوقت يمنع سكان مخيم
اليرموك من العودة إلى منازلهم أو ترميمها وإعادة إعمارها ،وال يزال مصير المخيم مجهوال ،وسط تخبط في
التصريحات من قبل ممثلي السلطة والفصائل الفلسطينية في دمشق فيما يخص عملية إعادة اإلعمار وعودة
السكان ،بينما اليزال الحديث عن تشكيل لجان وعمليات مسح وتقييم أضرار قائما من طرف المؤسسات
الحكومية ومحافظة دمشق ،فيما أصدر مجلس الوزراء في شهر تشرين ثاني\نوفمبر  ،1121ق ار ار بأن ت ُحل
محافظة دمشق محل "اللجنة المحلية لمخيم اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من مستلزمات" ،وكذلك بوضع
العاملين على رأس عملهم في اللجنة المحلية للمخيم تحت تصرف محافظة دمشق.
القرار أثار مخاوف لدى أبناء المخيم ،خاصة في ضوء إقرار "القانون رقم  "21الذي يقضي بإحداث مناطق
تنظيمية جديدة ضمن مخطط عام للوحدات اإلدارية ،وهو ما يثير مخاوف كبيرة حول مصير مخيم اليرموك.
وزير االدارة المحلية في حكومة النظام "حسين مخلوف" ،قال " :إن الهدف من القرار هو تسخير كل الطاقات
الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من امكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية للمخيم،
وبالتالي تسهيال إلعادة المهجرين من أبناء اليرموك إليه" ،وكذلك فإن عضو المكتب التنفيذي في محافظة
دمشق "سمير جزائرلي" حاول تبديد هذه المخاوف عندما صرح لمجلة "االقتصادي" في السادس من الشهر
الجاري ،أن "مخيم اليرموك القديم له خصوصية من الناحية القانونية ،ألن األرض تخضع إلشراف "الهيئة

العامة لالجئين والفلسطينيين العرب" ،فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو
وبين "جزائرلي" أن "منطقة المخيم غير صالحة للسكن
حكم محكمة ،وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم ّ 21
ألنها تعاني واقعا خدميا سيئا ،الفتا إلى أن قطاع الكهرباء هو األكثر تضر ار جراء العمليات العسكرية ثم قطاع
الصرف الصحي ومياه الشرب".

مخيمات خان الشيح ،سبينة ،الحسينية /ريف دمشق
انسحب النظام السوري من مخيمات سبينة ،الحسينية ،خان الشيح ،أواخر عام  1121تاركا السيطرة لفصائل
المعارضة ،واستمرت عمليات القصف واالشتباكات والحصار الجزئي منذ ذلك الحين ،حيث تعرضت هذه
المخيمات ألضرار بالغة ،باإلضافة لسقوط عشرات الضحايا من أبنائها بين ضحايا وجرحى ومعتقلين.
وقد استعاد النظام السيطرة عليها تدريجيا ،وسمح لبعض سكانها بالعودة إلى منازلهم من خالل آلية عمل ،عبر
لجان محلية تتبع لحزب البعث ولفصائل فلسطينية ،وبالتنسيق مع محافظة ريف دمشق وإش ارف األجهزة األمنية.
 يقع مخيم سبينة جنوب مدينة دمشق ،ويبعد عنها  41كم.وقد تأسس في عام  ،2491وبحسب وكالة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا" فإن  27ألف الجئ
فلسطيني فقط ،استطاعوا العودة إلى منازلهم في مخيم سبينة من أصل  116611الجئ كانوا يعيشون
فيه قبل بدء النزاع في سوريا.
 وكذلك الحال في مخيم الحسينية الواقع جنوب دمشق على بعد  41كم من مركز المدينة ،حيثانسحب النظام من المنطقة في النصف الثاني من عام  ،1121تاركا السيطرة لفصائل المعارضة
المسلحة ،من ثم استعاده في تشرين أول /أكتوبر  ،1127حيث سمح ببدء عودة السكان إليه يوم 26
آب  /أغسطس .1125

وعاد إليه ما نسبته  %31من السكان الذين كان عددهم يناهز  55ألفا قبل عام  1122حسب دراسة
ميدانية ألكاديمية شؤون الالجئين.
 وفي ريف دمشق الغربي أبرم النظام اتفاقا مع فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على مخيم خانالشيحُ ،نقل بناء عليه ،عناصرها وعائالتهم إلى الشمال السوري ،ومن ضمنهم مئات الالجئين
الفلسطينيين من سكان المخيم ،مقابل تسليم المخيم للنظام ووقف العمليات العسكرية.
ويذكر أن مخيم خان الشيح الذي يقع على بعد  13كم جنوب غرب العاصمة السورية ،كان قبل عام
 1122يضم أكثر من  11ألف الجئ فلسطيني ،بينما تقدر أعدادهم اليوم بـ  21ألف فقط ،حسب
إحصائيات وكالة "أونروا".

مخيم درعا وتجمع المزيريب /جنوب سوريا
 في جنوب البالد حيث مخيم درعا الذي يقع على بعد  211كم جنوب العاصمة دمشق ،داخل مدينةدرعا ،حيث كان يضم المخيم قبل عام  ،1122أكثر من  22111الجئ فلسطيني ،اضطر %41
منهم لمغادرته الحقا بسبب المواجهات العسكرية بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة وعمليات
القصف واالستهداف ،وتعرضت منازل السكان والبنى التحتية والمنشآت المدنية لدمار هائل يقدر بأكثر
من  %61بالمئة من مبانيه ،فيما تضررت شبكات الكهرباء والهاتف والمياه بشكل كبير.
 وفي تجمع المزيريب بالقرب من الحدود السورية  -األردنية حيث كان يعيش  1511الجئ فلسطيني،فقد سيطرت المعارضة المسلحة مطلع عام  1121على التجمع ،وعانى كغيره من المخيمات من

عمليات القصف واالستهداف المستمر لمنازل المدنيين بشتى صنوف األسلحة ،وقضى العشرات من
أبناء المزيريب بين قتيل وجريح ومعتقل.
وتوقفت العمليات العسكرية في المنطقة إثر اتفاق الهدنة الذي وقعته فصائل المعارضة مع النظام في
شهر حزيران\ يونيو من عام .1121
إال أن عمليات االغتيال نشطت في المنطقة بين الجانبين ،وال يكاد يمر أسبوع دون تعرض أحد سكان
المزيريب لمحاولة اغتيال على خلفية االنتماء لفصائل المعارضة أو العمل مع النظام.

مخيم حندرات /حلب
سيطرت فصائل المعارضة السورية مطلع عام  1127على مخيم حندرات الواقع على مرتفع صخري شمال
شرق مدينة حلب على بعد  29كم عن وسط المدينة ،والذي كان مسكنا لما يزيد عن  1111الجئ فلسطيني
قبل عام  ،1122وبسبب موقع المخيم المطل على طريق الكاستيلو االستراتيجي ،تحولت المنطقة لميدان دائم
للمعارك بين النظام وفصائل المعارضة استمرت ألكثر من ثالث سنوات ،تعرض خاللها للقصف المستمر
بالطائرات والبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية ،ما أدى إلى تهجير جميع السكان ،وإحداث دمار هائل حيث
يؤكد األهالي الذين سمح لبعضهم بالعودة إليه بعد سيطرة النظام على المنطقة أواخر أيلول /سبتمبر عام
 ،1126يؤكدون أن  %41من منازل السكان والمنشآت والبنى التحتية تعرضت إما للتدمير الكامل أو جزئي.
ويشار إلى أن السكان يعانون من وجود مخلفات الحرب من األلغام والقنابل العنقودية في عدد من الشوارع
ومحيط المخيم.

المخيمات الفلسطينية التي بقيت تحت سيطرة النظام
بالرغم من بقاء مخيمات ،جرمانا ،خان دنون ،السيدة زينب ،الرمدان في دمشق وريفها ،ومخيم النيرب في
حلب ،مخيم الرمل في الالذقية ،مخيم العائدين في حمص ،مخيم العائدين في حماه .وتجمعات ركن الدين،
دمر البلد ،إليانس(حي األمين) ،تجمع برزة تحت سيطرة النظام ،إال أنها لم تسلم من األزمة السورية وآثارها،
سواء من حيث الضحايا والخسائر البشرية ،و االعتقاالت التعسفية واالنتهاكات التي تمارسها الحواجز العسكرية
التابعة للنظام في محيطها ،أو بسبب سوق الشباب للزج في معارك النظام من خالل الفصائل الفلسطينية
و"جيش التحرير الفلسطيني "و"لواء القدس" ،أو من حيث أزمات المعيشة بسبب الواقع األمني واالقتصادي في
البالد ،السيما مع انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العمالت األجنبية ،األمر الذي أدى الزدياد معدالت
التضخم وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير لدى السكان ،خاصة مع تعطل العجلة االقتصادية في البالد بسبب
العمليات العسكرية ونتيجة الحصار والعزلة الدولية المفروضة على سوريا ،حيث ارتفعت نسب البطالة والفقر
والتسرب المدرسي والتفكك األسري والهجرة إلى الخارج سعيا للعيش الكريم والمستقبل اآلمن.

أبرز التحديات واألزمات التي تواجه فلسطينيي سوريا
تتلخص األزمات والمشكالت التي تواجه من تبقى من الالجئين الفلسطينيين في الداخل السوري ،في الخشية
من التوقيف واالعتقال التعسفي ،والتجاوزات التي يتعرضون لها من قبل عناصر اللجان العسكرية التابعة
للفصائل الفلسطينية في المخيمات ،وكذلك على الحواجز العسكرية التابعة للنظام.

وكذلك ،السوق للخدمة العسكرية اإللزامية في صفوف جيش التحرير والزج بهم على جبهات القتال ،المنع من
العودة إلى منازلهم في المخيمات التي استعادها النظام ،أو مصادرتها بذريعة أن بعض أفراد العائلة شارك في
القتال إلى جانب فصائل المعارضة ،انعدام المأوى ،وتعذر السكن داخل المخيمات المدمرة وغالء أجور المنازل
في أحياء دمشق.
ناهيك عن تراجع الخدمات وتردي البنى التحتية على مستوى الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي،
وأيضا خسارة الممتلكات وفقدان مصادر الدخل ،وتدني األجور ،وغالء المعيشة ،باإلضافة الرتفاع نسب
البطالة والتفكك األسري وحاالت الطالق ،وفقدان بعض األسر لمعيلها نتيجة القتل أو االعتقال ،وانتشار
الظواهر االجتماعية السلبية كتعاطي المخدرات وإدمان الكحول.

الالجئون الفلسطينيون المهجرون داخل وخارج سوريا

 المهجرون في الشمال السوري
يعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم،
كبير في توفر أدنى مقومات الحياة ،وقد
عجز ا
ا
أوضاعا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني
وصلت هذه الشريحة من الالجئين الفلسطينيين إلى الشمال السوري على دفعات بدأت من مخيم خان

الشيح عام  ،1126والتحق بهم عدد آخر من سكان مخيمات جنوب دمشق( اليرموك ،سبينة ،الحسينية)
الذين رفضوا البقاء في المنطقة بعيد دخول النظام إليها عام  ،1121وذلك خشية التعرض لالعتقال.
يقدر عددهم اليوم بـ 5111الجئ فلسطيني يوجد معظمهم في مخيمي المحمدية ودير بلوط في منطقة
ريف حلب الشمالي ،وتتوزع أعداد أخرى منهم على مناطق محافظة إدلب وريفها ،حيث يعانون من
شح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة ،وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات
اإلنسانية وتخلي "أونروا" عن تحمل مسؤولياتها تجاههم ،بالرغم من أنهم يوجدون ضمن األراضي
السورية التي تعتبر إحدى مناطق واليتها الخمس.



لبنان
يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان من هشاشة الوضع القانوني ،والخشية
الدائمة من التعرض للترحيل إلى سوريا ،وغالء المعيشة ،والبطالة ،والمنع من العمل والتعرض للمالحقة
القانونية في حال العمل بصورة غير شرعية ،األمر الذي يعرضهم ألزمة على مستوى األمن الغذائي،
وتأمين المسكن ،يضاف إلى ذلك تدني الرعاية الصحية بشكل كبير بسبب تقليصات خدمات "أونروا"
وغياب البدائل.

 أرقام وإحصائيات
قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" فيما أسمته نداءها الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية
لعام  ،1124أنه "بعد ما يقرب من ثماني سنوات من النزاع ،ال يزال القتال المكثف والعنف الذي يسفر عن
وفيات وإصابات ،وتهجير داخلي ،وفقدان لسبل كسب العيش ،وانخفاض في توفير الخدمات العامة ،وأضرار
جسيمة بالبنية التحتية المدنية ،ال يزال يعرقل حياة المدنيين ويقوض آليات التدبر بشدة".
وتقدر "أونروا" في آخر إحصائية لها أن هناك  971ألف الجئ فلسطيني اليزالون داخل سوريا %61 ،منهم
شردوا

أكثر

من

مرة

منذ

اندالع

الصراع،

ثلثهم

دمرت

منازلهم

أو

أصابها

أضرار.

مؤكدة أن هناك  211ألف الجئ فلسطيني نزحوا خارج سوريا ،من بينهم  11111في لبنان 23311 ،في
األردن .حيث يعيشون حياة مهمشة ومحفوفة بالمخاطر بسبب عدم وضوح وضعهم القانوني ومحدودية آليات
الحماية االجتماعية المتاحة لهم"
بينما قالت الوكالة أن في لبنان  %45من الالجئين الفلسطينيين السوريين يفتقرون لألمن الغذائي %14.منهم
يعيشون تحت خط الفقر .و %11منهم يعتمدون على مساعدات "أونروا" النقدية كمصدر رئيسي للدخل.
من جهتها أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أنها وثقت منذ بداية النزاع في سوريا 9119
الجئين فلسطينيين قضوا في سوريا نتيجة الحرب ،وأن عدد المعتقلين الموثقين لديها  2361الجئا فلسطينيا،
بينهم  213نساء ،بينما قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري  629الجئا.
وهناك حسب المجموعة  51الجئا فلسطينيا من سوريا قضوا غرقا أثناء محاولة الهجرة إلى أوروبا منذ بداية
الحرب السورية.
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