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" ضحية في 27و" 2017" فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر أيار 16""
 "2016الشهر ذاته عام 

 

 
 

 سيارتهما في درعا انفجارالجئان فلسطينيان يقضيان إثر  •

 النظام يواصل قصف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة  •

 الخيرية توزع وجبات إفطار على العائالت الفلسطينية في سورية •

 توزيع مساعدات مالية وسلل غذائية على فلسطينيي سورية في تركيا •

 

 

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا

 قضى كل من الشابين "وليد سليمان العوضي" وشقيقه "إياد سليمان العوضي" من سكان قرية تل
 ،، إثر إنفجار السيارة التي كانا يستقالنها13/6شهاب في مدينة درعا جنوب سورية، يوم الثالثاء 
 ومعهم شقيقهم الثالث الذي أصيب بحروق شديدة.

فيما لم يتم التأكد من سبب إنفجار السيارة حيث تشير األنباء إلى أنها إنفجرت في الطريق بين 
 .استهدافها بشكل مباشرداعل ونوى إما بسبب لغم أرضي أو تم 

 
 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو 
" ضحية في 27مايو الماضي، في حين قضت " –" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر أيار 16"

 .، جراء استمرار الصراع الدائر في سورية2016الشهر ذاته في عام 

توزعوا حسب المدن السورية على  2017مايو  –إلى ذلك نوهت مجموعة العمل أن ضحايا أيار 
" قضوا في ريف دمشق، والجئان في درعا، وآخران قضيا في دير الزور، 6النحو التالي: "

وشخصان قتال في حماة، والجئ توفي في دمشق، والجئان لم يعرف أماكن مقتلهم، فيما قضى 
 لرقة.الجئ في مدينة ا

توزعوا حسب  2016" الذين سقطوا في أيار عام 27فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "
( آخرين 12( الجئين، إضافة إلى )7حدها قضى )و  المدن السورية على النحو التالي: في دمشق
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الجئين في إحدى البلدات 3( الجئين في حلب، وشخصان توفوا في حلب، 3)و في ريف دمشق،
 السورية.

 
وباإلنتقال إلى جنوب سورية تواصل الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري والروسي 
قصفها العنيف بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض وقذائف الهاون على مخيم درعا لالجئين 

غارة  14الفلسطينيين والبلدات المجاورة له في درعا، حيث نفذت طائرات النظام أكثر من 
بالبراميل المتفجرة مستهدفة المخيم ومناطق في درعا البلد ومناطق أخرى في المدينة، في حين 

أرض، مناطق في المدينة،  –صاروخًا يعتقد أنها من نوع أرض  11قصفت قواته بأكثر من 
تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات النظام من جهة والمعارضة السورية 

 .خرى، أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى بين الطرفينمن جهة أ

( وجبة إفطار على العائالت 360إغاثيًا وزعت الهئية الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني )
( وجبة على العائالت الفلسطينية 250الفلسطينية في سورية، وبحسب الهيئة فقد تم توزيع )

( وجبة على 40)و ت في مخيم النيرب،( وجبة غذائية على العائال70النازحة لبلدة قدسيا، و)
 العائالت في مخيم العائدين في حماة.

وفي سياق متصل وزعت السفارة الفلسطينية في تركيا بالتعاون من منظمة اإلغاثة اإلنسانية 
İHH ،مساعدات مالية وسلل غذائية على العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى تركيا ،

 .ليرة تركية لكل فرد من أفراد العائلة وسلة غذائية لكل عائلة 100حيث وزعت السفارة 
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 8يشار إلى أن الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى تركيا والذي يقدر عددهم حوالي 
آالف فلسطيني، يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين 

 وعدم وجود مورد ثابت.

 
 2017يونيو  –حزيران  14فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3519) •
 ( امرأة.463)

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

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –مجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي و  •
 ( على التوالي.1423يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 196) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

اليرموك منذ  ( يومًا وعن مخيم1158انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يوم.1009)

( يوم، 1502أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.236والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31ن في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين الفلسطينيي

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


