
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2121 العدد
25-08-2018 

 2018 الجاري العام مطلع منذ قضوا سوريا ً فلسطينيا ً" 195"

الالذقية بريف التركمان جبل بمنطقة فلسطيني قضاء 

الحرب بسبب العالم بقاع على مشتتين األضحى عيد يمضون سوري فلسطينيي ألف 150 ونح 

التوالي على الرابع لليوم األضاحي لحوم بتوزيع تستمر الخيرية 



 

 

 ضحايا: 

 بجراح متأثرا   الالذقية، في الرمل مخيم أبناء من" حامد أبو محمد أمجد" الفلسطيني الالجئ قضى
 . الالذقية بريف التركمان جبل النظام قوات قصف جراء بها أصيب

 عدد أن سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق كشف جانبه من
" 35"  إلى وصل سورية في األحداث بداية منذ الالذقية في الرمل مخيم أبناء من الضحايا
 .شخصا  

 آخر التطورات

 
 العام مطلع منذ قضوا فلسطينيا   الجئا  " 593" أن العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق كشف

 كما الماضي، يوليو – تموز شهر نهاية وحتى فيها األحداث بداية منذ سورية في 8152 الجاري
 على الماضية أشهر السبعة خالل توزعوا الضحايا أن العمل مجموعة في التوثيق فريق أعلن
 سورية، في 8152/ الثاني كانون ــ يناير شهر خالل فلسطينيا   الجئا  " 55" قضى: التالي النحو
 قضى مارس – آذار شهر خالل أما سورية، في فلسطينيا  " 85" قضى فبراير ــ شباط شهر وفي

 آخرين" 58" قضى حين في ، الجئا  " 53" ابريل – نيسان شهر في قضى كما شخصا ،« 85»



 

" 51" أن العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أعلن فيما ،8152 مايو/  أيار شهر خالل
 .  8152  يوليو/ تموز شهر خالل قتلوا" 31"و يونيو،/ حزيران شهر خالل قضوا فلسطينيا  

 سورية فلسطينيي من ألفا  ( 531) من أكثر ونحو المبارك األضحى عيد يأتي أخرى جهة من
 الالجئين سورية في الحرب هجرت حيث والتهجير التشتت من مسبوقة غير حالة يعيشون

 من فلسطينية أسرة تسلم تكد فلم العالم، قارات مختلف في بلدا  ( 81) من أكثر على الفلسطينيين
 الذين الالجئين من كبير عدد ذلك إلى يضاف العالم، دول على أفرادها معظم وتشتت تشرد
 .والحصار بالقصف مخيماتهم استهداف بعد السورية والبلدات المدن داخل نزحوا

 
 وتركيا ومصر واألردن لبنان بين ما السوريين الفلسطينيين الالجئين السورية الحرب هجرت حيث
 وسويسرا وفنلندا وهولندا وبريطانيا، وألمانيا، والدنمارك، والسويد وماليزيا وتايلند والسودان وليبيا

 .الدول من وغيرها وكندا وتشيلي البرازيل إلى باإلضافة وفرنسا

 سوريا من فلسطيني الجئ ألف( 531) من أكثر أن إلى رسمية غير ةسابق إحصاءات تشير فيما
 .الحرب بسبب البالد خارج هجروا قد

 معظم تعرقل حيث معاناتهم من تفاقم الفلسطينيين لالجئين السفارات معاملة أن بالذكر الجدير
 سواء السوريين الفلسطينيين الالجئين لدخول تأشيرة أي إصدار لسورية المجاورة الدول سفارات

 .الصعوبة غاية في أمرا   بأسرته الجئ أي لقاء يجعل مما سوريا أو أوروبا من منهم القادمين



 

 العيد أضاحي لحوم توزيع الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة واصلت مختلف سياق في
 ريفها و بدمشق الفلسطينية المخيمات في القاطنة العائالت على التوالي على الرابع لليوم

 العائالت على العيد أضاحي األول اليوم في وزعت الخيرية أن علما   تضررا ، األشد والمناطق
 (. سحم بيت – ببيال – يلدا) دمشق جنوب بلدات إلى اليرموك مخيم من النازحة

 
 ارتفاع نتيجة قاسية، معيشية ظروفا   مخيماتها عن النازحة الفلسطينية األسر آالف وتعيش هذا

 بعض واستغالل جهة من البطالة وانتشار المعيشة وغالء المنازل إيجارات من الحياة تكاليف
 .أخرى جهة من المنازل أصحاب


