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يين على طريق الهجرة من الفلسطينيين السورمن الضحايا  26%"

 "من البالغين %74و األطفال

 

 

 
 استهداف مخيم الوافدين بالقذائف الصاروخية •

 في معتقالت االحتالل أهالي مخيم خان الشيح يتضامنون مع األسرى الفلسطينيين •

 الخيرية تطلق مشروع السلة الرمضانية لالجئين الفلسطينيين في سوريا •

 يونان يعيشون ظروفاً غير إنسانيةالالمئات من فلسطينيي سورية العالقين في  •
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 التطورات آخر

من  %26.04 بينت االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حوالي
من  %73.96الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا على طريق الهجرة كانوا من األطفال بمقابل 

 .البالغين

 
من ضحايا الهجرة من النساء أي ما يعادل  %40.62كما أشارت مجموعة العمل إلى أن حوالي 

من  %59.38رجالً  أي حوالي  57 امرأة، بينما شكل الرجال ممن قضوا على دروب الهجرة 39
 .اجمالي الضحايا الموثقين لديها

خالل الفترة  الجئاً  فلسطينياً  على طريق الهجرة 96وأكدت مجموعة العمل أنها وثقت سقوط 
، منوهة إلى أن العدد الحقيقي أكبر من 2017نيسان  - وأبريل 2012 تموز -الممتدة بين يوليو

ا في البحر لقلة عمليات انتشال ذلك بكثير نظراً  لتعذر التعرف على جميع الضحايا الذين قضو 
 .عدم التمكن من التعرف على الجثث فقدان األوراق أوالجثث من البحر أو 

تعرض مخيم الوافدين الذي تقطنه عدد من العائالت الفلسطينية للقصف وسقوط في غضون ذلك 
 .عدة قذائف صاروخية عليه، اقتصرت أضرارها على الماديات
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يجدر التنويه أن تدهور األوضاع األمنية في المناطق والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي  

( كيلو مترًا وتعرض المخيم للقصف بين الحين واآلخر، أثر سلبًا 20يبعد عن العاصمة دمشق )
ي على أوضاع أبناء المخيم الذين يعانون أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء ف

 .األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع األحداث في سورية

إلى ذلك شارك أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، يوم أمس، 
بفعاليات تضامنية مع األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 

 اإلسرائيلي.
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ية التي أقيمت وسط المخيم معبرين عن دعمهم حيث حضر العشرات منهم إلى الخيمة التضامن
لألسرى الفلسطينيين الذين يخضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من شهر، ورافق ذلك 

 العديد من الفقرات واألنشطة المناصرة لألسرى الفلسطينيين.

الجئين إغاثيًا أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مشروع السلة الرمضانية ل
الفلسطينيين في سوريا، وذلك ضمن باقة من المشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة منذ بداية 

 األحداث في سورية.

ووفقًا ألحد القائمين على الهيئة الخيرية فأن المشروع يهدف إلى تأمين السلل الغذائية في 
 .( للطرد الغذائي الواحد$35آالف( عائلة فلسطينية سورية، بكلفة )5رمضان المبارك لحوالي )

 
، الذي يؤمن وجبات 2017كما أعلنت الهيئة الخيرية عن إطالق المطبخ المركزي الخيري لعام 

اإلفطار يوميًا خالل شهر رمضان لألسر األشد فقرًا واأليتام، واألسر التي ال معيل لها 
عدد المستفيدين من  والمسجلين ضمن برنامج المسح االجتماعي، إلى ذلك أشارت الهيئة إلى أن

 .عائلة يومياً  200هذا المشروع يبلغ حوالي 

وفي سياق مختلف يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان من 
ظروف معيشية غير إنسانية، حيث أجبروا بعد إغالق الحدود في وجوههم على البقاء في 
مخيمات اللجوء المؤقتة في اليونان، والتي تفتقر لتوافر شروط النظافة والخدمات األساسية، 
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اكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، يضاف إلى ذلك انتشار كبير للحشرات والزواحف فمعظم المس
السامة كالعقارب واألفاعي خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يشتكون من اإلهمال الطبي 

 وعدم توافر العالج والدواء الالزم لهم.

 
الجئ غالبيتهم يتواجدون ( 400ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي )

كوس" بينهم عائالت وأطفال ونساء  -ليروس  -خيوس  -متليني  -في الجزر "لسبوس 
ومسنون، يتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة، 

 معظمهم من أبناء مخيمات اليرموك ودرعا والعائدين والحسينية في سورية.

 

 2017مايو  /أيار 24إحصائيات وأرقام حتى رية سو  فلسطينيو

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3501) •
 .( امرأة 461)

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

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار •
 .( على التوالي1405يدخل يومه )



 

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

 

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1136المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع •
 .( يوماً 987)

( يومًا، 1480مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي •
 .يوماً ( 214والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


