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 "( الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب الحرب في سورية3411أكثر من )"
 

 
 

 إدخال كمية من الخضار والخبز إلى مخيم خان الشيح وأنباء تفيد بفك الحصار عنه 

  التركيةوفاة خمسة الجئين غرقاً قبالة السواحل 

 توزيع مساعدات إغاثية على فلسطيني سورية في مخيم عين الحلوة والبقاع 
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 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى اليوم أكثر 
 .( فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية3400من )

( الجئًا بسبب 820( الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى )1129لى قضاء )حيث أدى القصف إ
االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين 

 .( الجئاً 456قضى تحت التعذيب في سجون ومعتقالت النظام )

والناشطين والمؤسسات يشار أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين 
 .actionpal.org.uk الحقوقية الوصول إلى احصائياتها عبر موقعها االلكتروني

 
وعلى صعيد أخر، أفاد مراسل مجموعة العمل أن النظام السوري وعناصر جيش التحرير 
الفلسطيني سمحوا أول أمس بإدخال كميات من الخضار والفاكهة والخبز إلى مخيم خان الشيح، 

 -وذلك بعد أن فرض الجيش النظامي حصاره التام على المخيم منذ مطلع شهر تشرين األول 
دى الحصار لنفاد حليب األطفال، والخبز، واألدوية، كما أشار مراسلنا أن ، حيث أ2016أكتوبر 

النظام السوري سمح للطالب والموظفين بمغادرة المخيم والعودة إليه بشكل جزئي، منوهًا إلى أن 
هناك أنباء تفيد بأن الجيش النظامي سيقوم بفك الحصار بشكل كامل عن مخيم خان الشيح 

 .الخروج منه وإليهو  وسيسمح لألهالي بدخول

http://actionpal.org.uk/
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وفي موضوع مختلف، أعلن خفر السواحل التركي مقتل خمسة الجئين أمس الثالثاء لم تعرف 

وذلك أثناء محاولتهم الوصول  ،جنسياتهم إثر غرق مركب في بحر إيجه قبالة السواحل التركية
إلى اليونان انطالقًا من الشواطئ التركية بهدف الهجرة غير النظامية إلى الدول األوروبية، وأشار 

شخصًا كانوا على متن  13خفر السواحل إلى أنهم تمكنوا من إنقاذ سبعة الجئين، من أصل 
 .لى الشخص المفقودالقارب، منوهين إلى أن عملية البحث ال تزال جارية للعثور ع

 

 لجان عمل اهلي

" وزعت حملة الوفاء األوروبية مبالغ نقدية وطرود غذائية 5 ضمن مشروعها "معًا لشتاء دافئ
على بعض العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة البقاع اللبناني، وذلك بهدف مد يد 

 .استمرار الحرب الدائرة في سوريةالعون والمساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم، الناجمة عن 

إلى ذلك زارت حملة الوفاء األوروبية مخيمات الالجئين الفلسطينيين في الشمال اللبناني، نهر 
 2016البارد والبداوي، حيث استطلعت خالل الزيارة أحوال وظروف معيشتهم مع نهاية عام 

 .وخصوصًا مع موجة البرد التي تجتاح البالد
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زعت جمعية الفرقان للعمل الخيري وبتمويل من مؤسسات مانحة، أغطية وفي سياق متصل، و 
شتوية وفرشات على عدد من العائالت الفلسطينية القادمة حديثًا من سورية إلى مخيم عين 
الحلوة، وبحسب أحد أعضاء الجمعية فأن المساعدة جاءت كإغاثة طارئه لتلك العائالت التي ال 

 .اتهم ليتجاوزوا هذه المحنه الصعبة خصوصًا في فصل الشتاءتملك شيئًا، وللتخفيف من معان

 
 إحصائيات وأرقام حتى 20/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 (3411)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

 (1135)  ( 80والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )معتقل فلسطيني في أفرع األمن
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .( على التوالي1280يدخل يومه )

 (192)  الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
 .اليرموكغالبيتهم في مخيم 

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 984انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( يوماً 800)



 

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

 

 ( يومًا، 1326أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 632والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 منع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ حواجز الجيش النظامي تستمر ب
 .( يوماً 1134)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .زة بألف فلسطينيي سوري ( آالف، وفي غ8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


