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 "2017أكتوبر  -نياً سورياً قضوا خالل شهر تشرين األول فلسطي "12"

 فلسطيني يقضي بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك •

 قصف واشتباكات بين "داعش" وفصائل المعارضة في حوض اليرموك الغربي •

 طالب من مخيم اليرموك إلى بلدة يلدا 250السماح بدخول  •



 

 ضحايا

مل جنوب دمشق نبأ قضاء الالجئ الفلسطيني "شحادة محمد راجح" بسبب نقل مراسل مجموعة الع
 استمرار الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وكان رضيعان قد توفيا خالل األيام الماضية في مخيم اليرموك بسبب الحصار المفروض على 
 . 2013اته الموالية له منذ منتصف عام اليرموك من النظام السوري ومجموع

 

 آخر التطورات

" الجئًا فلسطينيًا 12أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
" أشخاص نتيجة طلق ناري، والجئان ماتا 6أكتوبر الماضي، بينهم " -قضوا خالل تشرين األول 

حت التعذيب في سجون النظام السوري، والجئ برصاص قناص جراء القصف، وآخر قضى ت
 نتيجة التفجير، والجئ اغتيااًل. بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، في حين قتل شخص آخر

 
أكتوبر  - يين الذين قضوا خالل تشرين األولوأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطين

" الجئين قضوا في درعا، 3التالي: " توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو 2017من عام 
" أشخاص لم يعرف أماكن مقتلهم، والجئان في دير الزور، وآخر توفي في 3" في دمشق، و"3و"

 ريف دمشق.



 

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 
 " ضحايا.3607سورية قد بلغ "

ت اشتباكات بين جيش خالد إحدى المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم في سياق مختلف اندلع
"داعش" وفصائل المعارضة المسلحة في حوض اليرموك الغربي، الذي يضم مخيمات وتجمعات 

 فلسطينية جنوب سورية.

من جانبه قال مراسل مجموعة العمل إن فصائل المعارضة قصفت حوض اليرموك لياًل براجمات 
 تشهد المنطقة حالة من التوتر والترقب تحسبًا من هجمات لتنظيم الدولة "داعش". الصواريخ، فيما

 
في غضون ذلك يعيش من تبقى من الالجئين الفلسطينيين في المنطقة أوضاع إنسانية قاسية نتيجة 
استمرار المعارك واالشتباكات من جهة، وانعدام مواردهم المالية وانتشار البطالة وانقطاع المساعدات 

 نهم وسوء األوضاع الصحية من جهة أخرى.ع

طالب من أبناء مخيم اليرموك الدخول إلى بلدة يلدا المجاورة  250أما جنوب دمشق فقد تمكن 
الستكمال تعليمهم، ووفقًا لمراسلنا فأن تنظيم "داعش" منع الطالب من اصطحاب مستلزماتهم 

 المدرسية من قرطاسية وكتب وأقالم.

ونوه مراسلنا إلى أن عدد الطالب الذين دخلوا يشكل ربع العدد الموجود في مخيم اليرموك، حيث 
طالب، مضيفًا أن بعض المدنيين من أهالي مناطق مخيم  1100يبلغ عددهم داخل المخيم قرابة 

افقة اليرموك والحجر األسود والتضامن والقدم، استطاعوا الدخول إلى جانب الطلبة إلى يلدا بعد مو 
 تنظيم داعش وفصائل المعارضة المسلحة.



 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  05فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3607) •
 ( امرأة.462)

( 105ظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للن1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1572يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 202) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1309عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع المياه •
 ( يومًا.1149)

( أيام، والمخّيم 1645أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.396يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016وروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أ85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


