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" ضحية 22و"..2017" فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر نيسان 13"
 "2016في الشهر ذاته عام 

 

 
 

 تأجيل خروج مسلحي النصرة من مخيم اليرموك  •

 المزيريبيتيماً في  53فلسطين الخيرية توزع كفاالت على  •

 فلسطينيو سورية العالقون في اليونان معاناة مستمرة وأوضاع إنسانية مزرية  •

 وقفة تضامنية مع االسرى ينظمها فلسطينيو سورية في ألمانيا  •

 ويتكتم على مصيره" كنيري محمود"النظام يواصل اعتقال الفلسطيني  •
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 التطورات آخر

 13فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو  أكد
" الجئًا في الشهر ذاته 22، في حين قضى "2017ابريل من عام  –ضحية خالل شهر نيسان

 .، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية2016في عام 

توزعوا حسب المدن السورية على النحو  2017ذلك نوهت مجموعة العمل أن ضحايا نيسان  إلى
" آخرين لم 4" في درعا، والجئان قضيا في حماة، و"3" الجئين قضوا في دمشق، و"5التالي: "

 يعرف أماكن مقتلهم.

 
توزعوا  2016" الذين سقطوا في نيسان عام 22أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا " فيما

( 6( الجئين، إضافة إلى )8ي: في دمشق وحدها قضى )حسب المدن السورية على النحو التال
( أشخاص توفوا في حلب، والجئ قضى في 4و) ،( آخرين في درعا3)و آخرين في ريف دمشق،

 .وريةإحدى البلدات الس

جنوب العاصمة السورية دمشق وبالرغم مما أشيع يوم أمس وما أكدته مصادر اعالمية مقربة  أما
 من النظام السوري عن بدء عملية خروج المئات من مسلحي هيئة تحرير الشام "النصرة سابقًا"

ذويهم من مخيم اليرموك إلى ريف إدلب ضمن اتفاق "المدن األربع" الذي أبرم بين النظام و 
بحسب ما أفاد و  ،فصائل المعارضة المسلحة، إال أن ذلك االتفاق لم يطبق على األرضو  وري الس
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به مراسل مجموعة العمل أنه تم تأجيل خروج عناصر جبهة النصرة من اليرموك إلى أجل غير 
 مسمى دون معرفة األسباب الحقيقية الكامنة وراء ذاك التأجيل.

 
يتيمًا من أبناء بلدة المزيريب جنوب  53األيتام على  وزعت هيئة فلسطين الخيرية كفاالت إغاثياً 

ألف ليرة سورية تبرع بها  265في مقر الهيئة، وقالت الهيئة إن  6/7/2015سورية، يوم السبت 
 آالف ليرة سورية لكل يتيم. 5أهل الخير لتوزيعها في المزيريب، وتم توزيع 

في بلدة المزيريب يضاف لهم المئات  ( عائلة فلسطينية1700ذلك تعيش حوالي تضم قرابة ) إلى
من العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا ظروفًا معيشية غاية بالقسوة، بسبب القصف 
المتكرر على البلدة، باإلضافة إلى عدم وصول أي من مساعدات األونروا أو غيرها إلى األهالي 

 .كهنا

إلى اليونان يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان، من  وباالنتقال
ظروف معيشية غاية في القسوة، كما يشتكون من اإلهمال الطبي وعدم تقديم العالج والدواء 

 لالجئينالالزم لهم، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول األوروبية في وجه ا
 .ذين خاطروا بأرواحهم للوصول إلى اليونان انطالقًا من الشواطئ التركيةال

أجبروا بعد إغالق الحدود المؤدية نحو أوروبا على البقاء في مخيمات اللجوء المؤقتة في  حيث
اليونان في ظل ظروف معيشية غاية بالقسوة حيث يعاني الالجئون من عدم توافر شروط النظافة 
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في أماكن تواجدهم، حيث أن معظم المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، في والخدمات األساسية 
كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي هذا وقد ناشدت العائالت العالقة  انتشارظل 

كافة المنظمات الدولية واإلنسانية والصليب األحمر الدولي والسفارة الفلسطينية في اليونان للتدخل 
 اتهم.إلنهاء مأس

نظم فلسطينيو سورية والجالية الفلسطينية في ألمانيا، وقفة تضامنية مع األسرى  بدورهم
المضربين عن الطعام في سجون االحتالل منذ السابع عشر من نيسان الماضي، وذلك احتجاجًا 
على الممارسات االسرائيلية بحقهم لتأمين جميع مطالبهم اإلنسانية التي أقرتها وكفلتها جميع 

 الدولية. ينالقوان

المعتصمون األمم المتحدة وهيئات حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي للتدخل من  وناشد
أجل تحقيق مطالب األسرى اإلنسانية التي كفلتها االتفاقيات والتشريعات الدولية بخصوص أسرى 

 الحرب وخاصة وثيقة جنيف الرابعة.

 
من أبناء " يركني دومحم"ي اعتقال الالجئ الفلسطيني سياق ليس ببعيد يواصل النظام السور  في
لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق ويتكتم على مصيره، من جهتهم نقل ناشطون  كومرالي ممخي

حقوقيون عن مفرج عنهم من سجون النظام السوري، مشاهدتهم للكنيري في سجن "صيدنايا 
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في قرية صيدنايا الجبلية شمالي العاصمة السورية دمشق، مشيرين أن آخر  اقعالعسكري" الو 
 .2015 – 12 – 25مشاهدة له كانت في 

غضون ذلك اليزال المئات من الالجئين الفلسطينيين في سجون األمن السوري ويواصل  في
 تكتمه على مصيرهم وأماكن وأوضاع اعتقالهم.

 

 2017مايو  –أيار  7سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3488) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1189) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –هة الشعبية حصار الجيش النظامي ومجموعات الجب •
 ( على التوالي.1389يدخل يومه )

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

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ1120انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.971)

( يومًا، 1464أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يوماً 198والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31لبنان بحوالي )حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في 

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


