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 "2017مارس  - " فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر آذار19""

 

 
 قضاء فلسطيني جراء المعارك المندلعة في حي المنشية بدرعا  •

 داعش يغلق حاجز مخيم اليرموك يلدا ويمنع الطلبة من العبور •

 الخيرية" توزع مساعداتها وتشارك في صلح عشيرتين جنوب سورية"فلسطين  •

 دورة تقوية لطالب فلسطينيي سورية في مخيم البداوي •
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني ذياب محمود المقبل من أبناء 
نيسان / ابريل خالل مشاركته  1مخيم درعا، أول أمس 

في القتال إلى جانب قوات المعارضة السورية المسلحة 
مما يرفع عدد  ،حي المنشية بدرعا البلد جنوب سورية

الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة 
" الجئًا، بحسب اإلحصائيات 3474في سورية إلى "

 الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

 

 

 آخر التطورات

" الجئًا 19فلسطينيي سورية أن "أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
" 3" الجئين نتيجة طلق ناري، و"6فلسطينيًا قضوا خالل شهر آذار مارس الماضي، بينهم "

قضوا نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، والجئان إعداما  5الجئين توفوا بسبب القصف، و
 .ظام السوري ميدانيًا، وآخران جراء التفجير، والجئ مات تحت التعذيب في سجون الن
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وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر آذار من عام 
" في ريف 4" الجئين قضوا في دمشق، و"7توزعوا حسب المكان على النحو التالي: " 2017

 " في حلب، وآخر لم يعرف مكان مقتله.4(الجئين، فيما قتل "3دمشق، في درعا قضى )

مختلف أغلق تنظيم الدولة "داعش" صباح يوم أمس حاجزه المقام على الطريق وفي سياق 
الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا ألسباب مجهولة، ومنع عناصر التنظيم طالب المدارس 

 والمدنيين المحاصرين داخل المخيم من العبور منه.

المعارضة المسلحة، فيما سمع صوت مجموعات و  ميدانيًا اندلعت اشتباكات عنيفة بين التنظيم
عدة انفجارات بالقرب من حاجز العروبة شارع بيروت الفاصل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك، ما 

 سفر عن وقوع إصابات بين الطرفين.أ

في غضون ذلك نقل مراسل مجموعة العمل نبأ إصابة الالجئ الفلسطيني برهان األبطح أحد 
ي صدره أطلقها قناصة تنظيم داعش، منوهًا إلى أنه إصيب أبناء مخيم اليرموك برصاصة ف

 .إصابة طفيفية وهو بحالة صحية مستقرة

( 100وباالنتقال إلى جنوب سورية، وزعت هيئة فلسطين الخيرية العاملة في الجنوب السوري )
سلة غذائية على المهجرين من منطقة حوض اليرموك، وذلك بالتعاون مع هيئة علماء فلسطين 

 ارج وصحابة االقصى.بالخ

( سلة للمهجرين والفقراء في منطقة 100كما وزعت الهيئة بالتعاون مع مؤسسات اندونيسية )
 ( ألف ل.س لكل يتيم.25( طفاًل يتيمًا بمبلغ وقدره )92المزيريب، ووزعت كفالة أيتام لـ )

شيرة السيطرية فيما أكد مراسلنا أن كوادر الهيئة شاركت في الصلح الذي عقد بين عشيرتين، ع
من العشائر الفلسطينية وعشيرة السواعد من أبناء الجوالن المحتل، وذلك بعد حادث اطالق النار 

 وقتل فتاة بالخطأ.
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يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في محاولة للتخفيف من معاناة الالجئين 
اإلغاثية الدولية والرسمية  الفلسطينيين جنوب سورية الذين يشتكون من غياب دور المؤسسات

 الفلسطينية.

وفي لبنان نظم تجمع معلمي فلسطينيي سورية دورة دعم لطالب شهادة التعليم األساسي من 
الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان، وذلك 

طالبًا،  30الطالب المشاركين فيها إلى وفق المنهاج اللبناني، علمًا أن الدورة التي وصل عدد 
 .م2017بدأت منذ بداية شهر شباط من العام الحالي وستستمر حتى شهر نيسان 

استفاد منها و  يذكر أن هذه الدورة تمت بدعم وتمويل من مؤسسة العون المجتمعية في ألمانيا
من خطة التجمع الطالب المهجرين من سورية إلى لبنان نتيجة األزمة السورية وقد جاءت ض

 لرفع المستوى التعليمي للطالب وتأهيلهم.

 
 2017إبريل  –نيسان  2فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3474) •
 ( امرأة.455)

( 86للنظام السوري بينهم ) ( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة1183) •
 .امرأة 
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1380يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1086ياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع الم •
 ( يومًا.894)

( يومًا، 1430أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يوماً 164والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016روبا حتى منتصف ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أو 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


