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 "2017" فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر أيار/ مايو 16"
 

 
 

 مهجرو مخيم خان الشيح: معاناتنا مستمرة في إدلب واألونروا ال تقوم بواجبها تجاهنا  •

 درعا جنوب سوريةأوضاع معيشية قاسية يعيشها الفلسطينيين في  •
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 آخر التطورات

" الجئًا 16أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "
الجئان و  ًا نتيجة طلق ناري،" الجئ13مايو الماضي، بينهم " –فلسطينيًا قضوا خالل شهر أيار 

 آخر مات برصاص قناص.و  توفيا بسبب القصف،

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر أيار من عام 
" قضوا في ريف دمشق، والجئان في درعا، 6توزعوا حسب المكان على النحو التالي: " 2017

ن قتال في حماة، والجئ توفي في دمشق، والجئان لم وآخران قضيا في دير الزور، وشخصا
 يعرف أماكن مقتلهم، فيما قضى الجئ في مدينة الرقة.

 
يعيش المئات من مهجري مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين أوضاعًا معيشية قاسية في  مافي

مدينة إدلب بالشمال السوري، وذلك بسبب غالء المعيشية وعدم قيام المؤسسات الدولية على 
 رأسها األونروا بواجبتها تجاههم.

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد وكالة  حيث ناشد عدد من العائالت عبر
"األونروا" بالقيام بواجبها تجاههم، مطالبين إياها بتقديم المساعدات اإلغاثية لهم وأداء مهامها 

 تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء األوضاع اإلنسانية في المدينة.
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حصول على أي من مساعدات "األونروا" اإلغاثية أو مؤكدين في ذات الوقت عدم تتمكنهم من ال
 .المالية، وذلك بسبب عدم تواجد "األونروا" في إدلب

 
( الجئ فلسطيني هجروا قسرًا من مخيم خان الشيح لالجئين 2500يشار إلى أن حوالي )

تشرين  28بدءًا من يوم االثنين  ،الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية
 ، وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح2016الثاني 

 المناطق المحيطة به.و 

مخيم درعا و  وفي جنوب سورية يعيش الالجئون الفلسطينيون في مدن وبلدات محافظة درعا
معظم المواد الغذائية وارتفاع أجور المنازل أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث يشتكون من غالء 

 ونقص كبير في المواد الغذائية ومادة حليب األطفال والمحروقات وارتفاع أسعارها.

األجهزة الحديثة، عالوة و  فيما تعاني المشافي الميدانية في محافظة درعا من نقص حاد باألدوية
 ف والدمار الذي لحق بها.على إغالق الكثير من مشافي المناطق بسبب تعرضها للقص

من جانبهم عزا ناشطون الواقع الطبي السيئ إلى عدة أسباب أبرزها: قيام النظام بقطع الطرق 
الرئيسية وفرضه لحصار مشدد على تلك المناطق، باإلضافة إلى النقص الحاد في المواد 

ساعدات إلى تلك والمساعدات الطبية، وعدم وجود أي جهود دولية أو إغاثية حقيقة إليصال الم
المناطق خصوصًا مع ما وصفوه بتقاعس "األونروا" عن أداء مهامها تجاه الالجئين الفلسطينيين 

 جنوب سورية.
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 2017يونيو  –حزيران  7فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم  (3509) •
 ( امرأة.462)

معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( 1603) •
 ( امرأة.99)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1416يدخل يومه )

ة بسبب ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبي196) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1151انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1002)

( يومًا، 1495أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ًا.( يوم229والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


