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من الضحايا الفلسطينيين في %( 41: )تقرير احصائي لمجموعة العمل"
 "سورية من اإلناث

      

 
 

 (51 ) برميالً متفجراً حصيلة البراميل المتفجرة التي استهدفت محيط مخيم خان الشيح

 .بريف دمشق

  سكان مخيم السبينة يجددون مطالبتهم بالعودة إلى منازلهم ..يوماً على نزوحهم( 099)بعد

 .وممتلكاتهم

 األونروا تعلن عن بدء توزيع مساعداتها المالية على الالجئين الفلسطينيين في سوريا. 

 

 

 



 

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

 

 آخر التطورات  

من %( 41)أكدت فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
( 111)الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية من اإلناث حيث قضت 

 .1142مارس  – 1144الفترة ما بين ضحية في 

الذي يوثق الضحايا يشار أنه سيتم نشر االحصائيات ضمن التقرير االحصائي الشامل و 
، والذي سنشره على موقع 1142مارس  -1144والمعتقلين الفلسطينيين السوريين في الفترة من 

 .المجموعة خالل األيام القادمة

 
والمكان، والمخيمات، وأسباب الوفاة  ،ويتضمن التقرير احصائيات تفصيلية مبوبة حسب التاريخ

 .دةللضحايا، باإلضافة إلى رسوم بيانية متعد

كما يتضمن التقرير فرزًا للضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية حسب الجنس والعمر، 
باإلضافة إلى احصائيات تفصيلية حول العسكريين مصنفة حسب المليشيات والفصائل التي 

 .تقاتل إلى جانبها

 .ضحية( 3143)يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت حتى اليوم 

ى صعيد آخر، بلغت حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقتها طائرات النظام السوري، ليل وعل
برمياًل متفجرًا على األقل استهدفت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح ( 41)الثالثاء، /االثنين

بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى نشوب حريق في تلك المزارع، ومن جانبه أكد مراسل مجموعة 
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أوتوستراد السالم وأطراف شارع و  أن القصف استهدف جهة العباسة ومنطقة القصورالعمل 
السعيد وشارع الثانوية، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة التابعة 

 .للمعارضة السورية من جهة والجيش النظامي من جهة أخرى 

 
االثنين لقصف مدفعي من تلة الكابوسية التابعة ُيذكر أن مخيم خان الشيح تعرض يوم أول أمس 

أشهر،  2البالغ من العمر " عمر عامر أبوحمدة" للجيش النظامي، مما أدى إلى وفاة الطفل
صابة  آخرين من أبناء المخيم، حيث استهدف القصف الحي الغربي والمستوصف الوحيد  41وا 

أوالدهم، وشارع الثانوية والسوق القديم  في المخيم والذي كان يتواجد فيه عدد من األهالي لتلقيح
 .والشارع العام

يومًا على نزوح أهالي مخيم سبينة جدد عدد من ناشطي ووجهاء ( 011)وجهة أخرى، وبعد 
وأهالي المخيم مطالبتهم النظام السوري بالسماح لهم بالعودة إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، مشيرين إلى 

الفلسطينية الموالية ما تزال تمنعهم من العودة إلى أن الجيش النظامي وبعض المجموعات 
، مشيرين إلى أنهم أجبروا على 1143\44\7مخيمهم رغم سيطرتها على منطقة السبينة منذ يوم 

ترك منازلهم وممتلكاتهم، بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات 
ون أوضاعًا إنسانية مزرية نتيجة ظروفهم االقتصادية من المعارضة المسلحة، مضيفين أنهم يعيش

 .المتردية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية

% 01في غضون ذلك أكد عدد من الناشطين تمكنوا من دخول مخيم السبينة على أن أكثر من 
مع معاذ من حارات وبيوت مخيم السبينة مدمرة تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جا
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بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم، مشيرين 
إلى أن بقية المنطقة حتى مدارس األونروا آخر حدود المخيم من جهة الشرق تحتاج ترميم إال أن 

 .وضعها أفضل نوعًا ما

تم حرقها، وفي الغالب معظم  أن البيوت التي لم تدمر ومحسوبة على المعارضة قد"أضافوا و 
 ".البيوت التحوي إال المتاع الثقيل

 
عن عزمها ( األونروا)وفي موضوع مختلف، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

على الالجئين الفلسطينيين في سوريا، وذلك  1142توزيع المساعدات المالية للدورة الثانية لعام 
 .1142/ 2/  13وتنتهي بتاريخ  1142/  1/ 1اعتبارًا من 

 ل س، في حين ستصرف مبلغ 10111غ حيث ُيمنح كل فرد من األسرة للحاالت العادية مبل
لكل فرد في األسرة المقيم بمراكز االيواء، إلى ذلك أشارت األونروا في بيانها ( ل س 41111)

مدرجة ضمن القوائم ولكن العائالت ( االعاشة)أنه ال يوجد قوائم خاصة بالحاالت الصعبة 
 .العادية

قامت بإجراء عملية تدقيق البيانات الفردية للالجئين الفلسطينيين المقيمين في " األونروا"علمًا أن 
سوريا من الذين لم يأخذوا في الدورات السابقة، وذلك بهدف التأكد من وجود جميع األفراد 

ات حجم األسرة المستفيدة من المساعدة تحديث بيانو  المستفيدين من المساعدة المالية في سورية،
 .المالية في سورية
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ُيشار أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعًا صعبة ومأساوية في ظل عمليات 
التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، عالوة على االعتقاالت وسقوط 

 .ضحايا جراء الصراع الدائر

 

 6142/ نيسان ــ ابريل/ 62/يو سورية إحصائيات وأرقام حتى فلسطين

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 41111) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 11.111) •
لغاية يوليو " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

1141. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (4111) •
كانون األول  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 74.1)أكثر من  •

1141. 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 102)يومًا، والماء لـ ( 4417)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4112)
 .ضحية( 402)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

يوم ( 011)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي

المعارضة يوم بعد سيطرة مجموعات ( 4104)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 713)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع استمرار : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


