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الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر كانون الثاني " 12"
 "الماضي

      

 
 

 أحد عناصر حركة فتح اإلنتفاضة يقضي في سورية. 

 4 حالة هلع وتوتر بين طالب مخيم خان الشيح بعد استهداف أطراف المخيم بـ 
 .غارات

 إطالق حملة توعية صحية في مخيم العائدين بحمص. 

  علي "للعام الثاني على التوالي األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني
 "الشهابي

 إيطاليا تتبرع بمليون يورو لدعم الالجئين الفلسطينيين في سورية. 
 

 
 



 

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

 

 إحصائيات
الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر كانون " 12"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئين " 21"بينهم  ،1122/يناير  –الثاني 
أربعة ضحايا و  جراء إصابتهم بطلق ناري،

توفوا تحت التعذيب في سجون النظام 
السوري، بينما قضى الجئان نتيجة قلة الرعاية 
الطبية، وأربعة ماتوا غرقًا أثناء محاولتهم 

 .وآخر برصاص قناصالوصول إلى أوروبا، 
فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا 
الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر كانون 

في دمشق وحدها قضى : يناير الفائت توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي -الثاني 
الجئين ( 21)، وآخرين في درعا( 3)و آخرين في ريف دمشق،( 4)الجئين، إضافة إلى ( 4)
 .ضوا في مناطق متفرقةق

" 3223"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 ضحايا

أحد كوادر  ،، من مخيم النيرب بحلب2993قضى الالجئ الفلسطيني خليل دمحم إبراهيم مواليد 
حركة فتح اإلنتفاضة متأثرًا بجراحه نتيجة التفجيرات التي طالت منطقة السيدة زينب بريف 

 .يناير من الشهر المنصرم –كانون الثاني / 32دمشق يوم 
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 آخر التطورات
بعدما شنت  ،حالة من الخوف والهلع أصابت الطلبة في مخيم خان الشيح بريف دمشق

غارات استهدفت أطراف المخيم الغربي في منطقة المنشية والعباسة، وكان  4الطائرات السورية 
فيما حلق الطيران  ،طالبًا داخل مدارسهم أثناء الغارات 1011الطالب الذي يقدر عددهم بنحو 

 .افهمالحربي في سماء المخيم، والذي أثار حالة قلق بين أهالي المخيم والخوف من استهد

 
مدرسة تابعة لألنروا تقع في  1120حزيران  22يشار إلى أن الطائرات السورية استهدفت في 

قلب المخيم بالبراميل المتفجرة حيث دمرت بشكل كامل، حيث كانت تستخدم كمدرسة بديلة قبل 
صابة عدد غير محدد من األشخاص،  القصف، وقد تسبب االنفجار بقضاء الجئ فلسطيني وا 

إلى تدمير مبنى مالصق لواحدة من منشآت األونروا كانت تستضيف نشاطات صيفية وأدى 
يشارك فيها أطفال ما تسبب بإصابة طفل واحد على األقل، علمًا أن المدرسة كانت خالية حينها 

 .من األطفال
أما وسط سورية أطلقت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم العائدين في حمص، حملة 

حية ضد األنفلونزا الموسمية في مدارس األونروا، حيث بدأت الحملة من مدرسة توعية ص
على أن تشمل جميع مدارس المخيم، وبدورهم قدم متطوعو الهالل األحمر عدد من " البروة"

النصائح واإلرشادات لألطفال حول كيفية الوقاية من األمراض عبر النظافة الشخصية، كما 
 (.H1N1)أهالي المخيم للوقاية من انفلونزا الخنازير  قاموا بتوزيع منشورات على

" علي عبد السالم الشهابي"وفي سياق مختلف يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني 
وحتى اللحظة وذلك أثناء توجهه إلى نقطة توزيع  1124-1-1منذ تاريخ ( عاماً  10)

شابًا من أبناء  231اعتقال أكثر من  المساعدات الغذائية في مخيم اليرموك، حيث تم حينها
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لى اآلن لم ترد عنهم أي معلومات عن مكان أو ظروف  المخيم بحسب ناشطين وشهود عيان، وا 
 .اعتقالهم

 
 2019)ومن جانب آخر أعلنت وكالة األونروا أن الحكومة اإليطالية تبرعت بمبلغ مليون يورو 

في سورية، وأشارت وكالة غوث وتشغيل من أجل دعم الالجئين الفلسطينيين ( مليون دوالر
أن هذا التبرع جاء في الوقت الذي يواصل فلسطينيو سورية ( األونروا)الالجئين الفلسطينيين 

وكجزء من المساعدة التي تم .كفاحهم من أجل التأقلم مع أسوأ أزمة إنسانية يعيشونها منذ عقود
 .1120تقديمها استجابة لألزمة في اليرموك في نيسان من عام 

وأكدت األونروا في بيانها الذي نشرته على موقعها اإللكتروني الرسمي أنها استطاعت أن تقدم 
طرد  30413الجئًا من فلسطين بما مجموعه  330313من خالل هذا التبرع الدعم لحوالي 

طقم صحي ومواد غذائية حافظة للحياة بهدف إكمال احتياجاتهم  40011غذائي إلى جانب 
نقطة توزيع تتبع لوكالة األونروا  20منوهة إلى أنها وزعت هذه المواد من خالل .ليوميةالغذائية ا

نقاط في دمشق وواحدة في كل من حلب ودرعا  21في مختلف أرجاء البالد، بما في ذلك 
وحماة وحمص والالذقية، حيث تعمل هذه النقاط على تمكين الوكالة من الوصول إلى معظم 

 .الجئ 4010111الذين يبلغ تعدادهم و   يزالون في سوريةالجئي فلسطين الذين ال
 

 1122/ شباط ــ فبراير / 2/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 410011)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 20011) •

لغاية " األونروا"وكالة  الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات( 2111)
 .1120يوليو 
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 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 32.1)أكثر من  •
 .1120كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 2113)أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ ( 922)لليوم 

 .ضحية( 230)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 0221)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 323)
جموعات يوم بعد سيطرة م( 2121)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 232)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


