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احصائيات الضحايا الفلسطينيين حتى "مجموعة العمل تصدر تقرير"
 "5102حزيران  -يونيو

 
 

 قصف يستهدف الشارع العام لمخيم خان الشيح. 

 قصف بالبراميل المتفجرة على محيط مخيم درعا. 

 "052" فلسطينية في الغوطة الشرقية يطالبون بوضع حد لمعاناتهمعائلة. 

 سكان مخيم السيدة زينب يعانون من أزمات معيشية صعبة. 

  آالف عائلة فلسطينية نازحة في قدسيا 6معاناة مستمرة تعيشها. 

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألبناء مخيم اليرموك. 

  7رمضان الخير "اختتام حملة". 
 توزيع مساعدات على فلسطينيي سورية في تركيا واطالق مشروع كسوة العيد. 
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 مجموعة العمل
احصائيات الضحايا "أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريرها التوثيقي بعنوان 

ضحايا من الالجئين ( 5101)التقرير يوثق  5102حزيران  -الفلسطينيين حتى يونيو
السوريين الذين قضوا ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت الفلسطينيين 

والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر 
ضحية توزعوا على جميع ( 0681)فيما يشير التقرير إلى أن ."قوارب الموت"ما بات يعرف بـ 

سطينية في سورية، من درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة المخيمات الفل
زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات 
والنيرب شمااًل، إضافة إلى الضحايا الذين قضوا خارج مخيماتهم في مختلف المدن السورية، 

ضحية فلسطينية قضت تحت ( 86)كما يوثق التقرير باألسماء .سورية والذين قضوا خارج
آذار الماضي، حيث تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب  –التعذيب منذ مطلع مارس 

إلى ذلك يتضمن التقرير قائمة .المسربة وشهادة أحد المفرج عنهم من معتقالت النظام السوري
 –لذين قضوا في مخيم اليرموك بعد اقتحام تنظيم الدولة ضحية من الفلسطينيين ا( 68)بأسماء 

يذكر أن المجموعة أشارت إلى أن تقريرها معني .نيسان الماضي –داعش للمخيم مطلع إبريل 
بتوثيق إحصاءات الضحايا الفلسطينيين الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر 

 .هوية الفاعل بشكل مباشروهو غير معني بتحديد  5102حزيران -يونيو
 : لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير يمكنك الضغط على الرابط التالي

2015.pdf-http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/6 
 

 آخر التطورات
بريف دمشق لسقوط عدد من القذائف، استهدفت الشارع الرئيسي منه  تعرض مخيم خان الشيح

دون أن تسفر عن وقوع اصابات بين المدنيين، تزامن ذلك مع قصف المناطق والمزارع المحيطة 
به، واندالع اشتباكات بين قوات المعارضة السورية المسلحة والجيش النظامي على محور 

 .أوتوستراد السالم
فيما القى الطيران المروحي يوم أمس عدة براميل متفجرة على البلدات والمناطق المحيطة بمخيم 
درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، دون أن ترد أي معلومات عن وقوع اصابات، في حين 

من مبانيه، في تفاقم نتيجة % 81ما تزال معاناة أهالي المخيم الذي دمر القصف المتكرر حوالي 
على التوالي، ( 625)استمرار انقطاع مياه الشرب عن جميع أرجاء حارات وأزقة المخيم لليوم 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/6-2015.pdf
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إضافة إلى صعوبة التنقل بين المخيم والمناطق المجاورة له بسبب انتشار القناصة الذين 
 .كل شيء متحرك في الطرقات المؤدية إلى مخيم درعا يستهدفون

 
 حيمخيم خان الش

عائلة فلسطينية " 521"الغوطة الشرقية بريف دمشق فقد جددت ما ال يقل عن وباالنتقال إلى 
موزعة على أحياء دوما وزملكا وحزة وحمورية مطالبتها عبر مجموعة العمل جميع الجهات 

، والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق، "األونروا"الدولية وعلى رأسها 
سات اإلغاثية العربية واألوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم ومنظمة التحرير، والمؤس

يصال المساعدات اإلغاثية العاجلة إليهم حيث تعاني تلك العائالت من نقص حاد في المواد .وا 
الغذائية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على أحياء الغوطة الشرقية منذ 

 .5102مطلع أيلول 
ألقى بظالله الثقيلة على تلك العائالت التي فقدت معظمها مصادر دخلها بسبب الحصار المشدد 

الحصار والحرب، وبحسب مراسلنا فإن معظم تلك العائالت ال تحصل على أية مساعدات وأن 
بعضها يفطر على الحساء فقط، وفي حال استطاعت إحداها شراء كيلو واحد من األرز فهي 

يشتكي األهالي من عدم تمكنهم من الحصول على أي مساعدات إلى ذلك .تفطر عليه لعدة أيام
في " األونروا"، فانتشار القناصة حال دون وصولهم إلى مقرات "األونروا"إغاثية مقدمة من وكالة 

 .العاصمة دمشق، والتي تمتنع األخيرة عن إيصال مساعداتها إلى الغوطة الشرقية
شق والذي يسيطر عليه الجيش السوري واللجان وفي السياق يعتبر مخيم السيدة زينب بريف دم

الشعبية الموالية له، من المخيمات الفلسطينية الهادئة نسبيًا، إال أن سكانه يعانون من أزمات 
اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفلسطينية، مع ضعف اإلمكانيات والموارد 
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سفر خارجًا أو العمل ضمن اللجان الشعبية الموالية المالية وانتشار البطالة، مما دفع البعض لل
 .للجيش السوري

دخلت مجموعات المعارضة المسلحة المخيم، وبعد اشتباكات  5102ُيذكر أنه في بداية العام 
شهور دخل الجيش السوري المخيم، وتولَّت بعدها اللجان الشعبية  8عنيفة وقصف لمدة 

 .مة حماية المخيمالفلسطينية الموالية للجيش السوري مه
تلك المعارك كان لها آثار سيئة على المخيم وأبنائه، فالدمار الزال شاهدًا في المخيم الذي أتى 

 011على جزء كبير منه، في حين سقط العديد من أبنائه ضحايا قدَّرتها بعض التقارير ب
 65سماء إصابة بين بتر لألعضاء وعاهات دائمة ووثقت مجموعة العمل منهم أ 511ضحية و
 .ضحية

في غضون ذلك معاناة مستمرة تعيشها ما يقارب ستة آالف عائلة فلسطينية نزحت من مخيم 
اليرموك والمخيمات األخرى إلى منطقة قدسيا بريف دمشق، وذلك جراء التدهور األمني التي 
ك تشهده تلك المنطقة بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي بين الحين واآلخر، وكذل

بسبب ما يقوم به الجيش النظامي من حمالت اعتقال ألبنائهم وا غالق للطرقات الواصلة بين بلدة 
قدسيا ومركز المدينة، مما انعكس سلبًا عليهم ودفع العديد من العائالت للنزوح مجددًا من منطقة 

 .قدسيا إلى مناطق داخل مدينة دمشق وريفها

 
 مخيم السيدة زينب

أما من الناحية المعيشية فقد طالبت المئات من العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك 
الجهات الفلسطينية والسورية بإيجاد حل 5102/فبراير  –شباط /06إلى منطقة قدسيا، يوم 

دخال األغذية والطعام واألدوية إليه،  لمأساتهم من خالل فك الحصار عن مخيم اليرموك وا 
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إلى منازلهم وممتلكاتهم، جاءت هذه المطالبة نتيجة األوضاع والظروف المعيشية  وعودتهم
القاسية التي يعيشونها والمتمثلة بغالء األسعار وانتشار البطالة بينهم وكذلك بسبب عدم وجود 
دخل مادي ألغلب هذه العائالت التي اضطرت الستئجار بيوت بأسعار مرتفعة ما سبب لهم 

 .ادية فوق نكبتهم وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينيةأزمة اقتصادية وم
 

 لجان عمل أهلي
قام قسم الدراسات االجتماعية في هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع معونات مالية على كبار السن 

حيث شملت المساعدات أهالي المخيم المتواجدين داخله والنازحين إلى  ،من أهالي مخيم اليرموك
دة يلدا، ُيشار أن متطوعي الهيئة كانوا قد أجبروا على مغادرة اليرموك بعد اقتحام تنظيم الدولة بل

 .5102/ نيسان –إبريل / 0للمخيم يوم 
التي أطلقتها هيئة االغاثة العالمية بالتعاون مع " 8رمضان الخير "وفي حلب اختتمت حملة 

حصة فروج على العائالت الفلسطينية  221الهيئة الخيرية في بداية شهر رمضان، حيث وزعت 
 .الوافدة من مخيم حندرات إلى حلب، والمقيمة في السكن الجامعي بالوحدة التاسعة

أما في تركيا فقد وزعت لجنة فلسطيني سورية في تركيا بالتعاون مع الجمعية التركية للتضامن 
ى الالجئين الفلسطينيين القادمين عددًا من السلل العذائية والقسائم الشرائية عل"فيدار"مع فلسطين 

 .من سورية، في مدينة اسطنبول
في حين أعلنت اللجنة عن اطالق مشروع كسوة العيد، وذلك بهدف رسم الفرحة على وجوه 

 .األطفال الفلسطينيين في جنوب تركيا

 
 توزيع المعونات الماليه في بلدة يلدا
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 5102/ يوليو  -تموز  05فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 01.868) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 61) •

وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا في مصر( 8111)الجئًا في لبنان، ( 20211)األردن و
 .5102لغاية فبراير " األونروا"

 .خالل األربع سنوات األخيرة ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا( 28)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوماً ( 212)يومًا، والماء لـ ( 602)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 862)
 .ضحية( 088)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 858)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 818)

موعات أيام بعد سيطرة مج( 611)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 81)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 625)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
اصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الو : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


