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 "6102/ أغسطس -فلسطينيًا قضوا في سورية خالل شهر آب 12 "
      

 
 

  ساعة 42خالل ( 01)ارتفاع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني في سورية إلى 

  المسلحة بريف دمشقالجئ فلسطيني يقضي على أيدي مجموعة من المعارضة 

 قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك برصاص قناص الجيش النظامي في يلدا  

  أطفال أحدهم بحالة حرجة بعد قصف الطائرات مخيم خان الشيح 3إصابة 

 السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين 
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 احصائيات

 -الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر آب " 21"في مجموعة العمل أن  أعلن فريق الرصد والتوثيق
آخرين توفوا بسبب القصف، " 4"الجئين بسبب نتيجة طلق ناري، و" 5"بينهم  ،1122/أغسطس 

 .والجئان قضيا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، فيما توفي الجئ برصاص قناص

أغسطس  -لفلسطينيين الذين قضوا خالل آبفيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا ا
 الجئين،( 3)في مخيم خان الشيح قضى : الفائت توزعوا حسب مكان وفاتهم على النحو التالي

الجئين في درعا، والجئان في الغوطة الشرقية، والجئ قضى على تخوم مخيم حندرات، ( 4)و
 .وشخصان توفيا في أماكن متفرقة

" 3311"ينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ يذكر أن عدد الالجئين الفلسط
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 آخر التطورات

الجئين  21ساعة ماضية إلى  14ارتفعت حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني خالل 
مقربة من جيش التحرير الفلسطيني على موقع فلسطينيين، حيث أعلنت صفحات اعالمية 

 :التواصل االجتماعي فيس بوك أسماء ضحايا جدد سقطوا في سورية، وهم
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قضيا في معارك تل صوان بمدينة عدرا " قاسم نبيل دسوقي"، والشاب "دمحم ماجد حوراني"الشاب 
بريف درعا بين قضى في معارك مدينة إبطع " رأفت دمحم حميد الشملوني"بريف دمشق، والشاب 

كان جيش التحرير الفلسطيني قد أعلن أول و  ،الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة
 .الجئين فلسطينيين من مرتباته خالل اشتباكات عنيفة بريف دمشق 7أمس عن قضاء 

بعدما أقدمت مجموعة تابعة لما يسمى " عالء أيمن غريري "إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني 
إحدى مجموعات المعارضة المسلحة بقتله في منطقة التل بريف دمشق، وذكرت " تلثوار ال"

صفحات اعالمية وشخصية أن المجموعة هاجمت منزله وقطعت رأسه وبعد أن فصلوا رأسه عن 
 .جسده قاموا بارسال رأسه لمنزل والدته في منطقه حرنة الشرقية بمنطقة التل بريف دمشق

 
مواليد " دمحم خالد فرج" دمشق قضى الالجئ الفلسطيني السوري  وفي جنوب العاصمة السورية

من أبناء مخيم اليرموك، برصاص قناص الجيش النظامي، أثناء خروجه من جامع ( 2121)
 .الصابرين في بلدة يلدا بعد أدائه صالة الفجر

 ية إلىمما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا قنصًا منذ بدء الحرب الدائرة في سور 
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" 112"

الروسي صباح يوم أمس  -وباالنتقال إلى ريف دمشق الغربي، شن الطيران الحربي السوري 
غارة على إحدى حارات مخيم خان الشيح الشرقية مما أدى إلى إصابة ثالثة أطفال أحدهم في 

ة، حيث تم انتشالهم من تحت األنقاض، فيما انتشرت حالة من الخوف والقلق بين حالة حرج
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 الالجئين الفلسطينيين وخاصة األطفال، كما أدى القصف إلى دمار كبير في منازل المدنيين
 .اندالع حريق في بعض المنازلو 

التي يأتي ذلك في ظل تصاعد كبير خالل األسابيع الماضية بحدة وحجم الغارات الجوية 
استهدفت مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، والتي أسفرت عن العشرات من 
الضحايا والجرحى من سكان المخيم والعائالت النازحة إليه هربًا من القصف والبراميل المتفجرة 

 .التي تستهدف القرى والبلدات المجاورة للمخيم

 
في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخول لالجئين وفي سياق مختلف تستمر السفارة التركية 

الفلسطينيين السوريين في لبنان وسورية وذلك دون إبداء األسباب، ما أجبر المئات من فلسطينيي 
سورية إلى سلوك الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها 

 .بطريقة غير شرعية

لعشرات منهم للخطر، وذلك بسبب وعورة الطريق وانتشار الفصائل األمر الذي عرض حياة ا
 .المسلحة، باإلضافة إلى استهداف ذلك الطريق بالطائرات بشكل متكرر

 

 

 

 6102/ سبتمبر –أيلول / 3/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 
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 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .لبنانالجئ فلسطيني سوري في  (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .1125يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 71)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 2134)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2273)لليوم 
 .ضحية( 227)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 713)

ازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى من: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2112)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 277)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


