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( طفالً فلسطينياً على األقل قضوا منذ 195مجموعة العمل: )

 بداية الصراع في سورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجئان فلسطينيان يقضيان جراء استمرار الصراع الدائر في سورية • 

دون ترحيل السلطات اللبنانية لالجئ فلسطيني إلى نداء مناشدة للحيلولة • 

 سورية

عائلة الناشط "محمد موعد" المخطوف في مخيم اليرموك تجدد • 

 مناشدتها للكشف عن مصير ابنها

العائالت الفلسطينية النازحة إلى منطقة قدسيا تشكو من أوضاع معيشية • 

 مزرية
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 ضحايا 

السبت جراء القصف "صبري جهاد الصعبي" قضى يوم أول أمس  قضى

أنه  علما  العنيف لقوات النظام على مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية، 

الضحية الخامسة من العائلة فقد قضى سابقا  كال  من: الالجئ "أحمد سليم 

الصعبي"، و"حسام سليم الصعبي"، و"صبري سليم الصعبي"، و"محمد 

 صبري الصعبي".

 

"حميد طالع" من أبناء مخيم درعا  إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني

مما يرفع قضوا عدد الالجئين  برصاص قناص، جنوب سورية،

الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم درعا منذ بداية األحداث في سورية 

 ( ضحية. 231إلى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 

( طفال  فلسطينيا  قضوا إثر القصف منذ 195أنه استطاع توثيق بيانات )

( أطفال قضوا جراء القصف، 105بينهم ) بداية الصراع الدائر في سورية.

( بطلق ناري، وطفل تحت التعذيب، و 7( برصاص قناص، و)14و )

طفال  نتيجة  (17و) قرقا ، بينما قضى طفل ألسباب مجهولة ، طفال   (21)

طفال  نتيجة الحصار ونقص الرعاية  (24و)تفجير سيارات مفخخة، 

الطبية، وآخر حرقا ، كما قضى طفل اختناقا ، وآخر دهسا ، وطفل بعد 

 اختطافه ثم قتله.

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسبب عدم تمكن فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك 

المجموعة ومراسليها على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع 

 المتوترة التي ترافق حاالت القصف واالشتباكات في كثير من األحيان.

إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الالجئين الذين قضوا منذ 

 ( ضحية.3176بداية الصراع في سورية قد بلغ )

 

ق مختلف ناشد ذوو الالجئ الفلسطيني "أحمد حسين خالد" عبر وفي سيا

مجموعة العمل، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والسفارة الفلسطينية 

والمعنيين في لبنان، التدخل للحؤول دون ترحيله إلى سورية، وذلك بعد أن 

قامت السلطات اللبنانية بترحيله بعد أن أعيد قسرا  من السودان إلى لبنان 

مكان انطالقه، وحذر ذووه وناشطون فلسطينيون أن ترحيله إلى سورية 

يشكل خطرا  على حياته، علما  بأنه كان في طريقه إلى نقطة المصنع 

 من اللبناني.ألالحدودية مع سورية برفقة ا

 

أنه ليست المرة األولى التي تقوم بها السلطات اللبنانية بترحيل الجئين  يشار

عندما قامت  2015-11-9فلسطينيين إلى سورية، فقد كان آخرها في 

السلطات اللبنانية بترحيل كل من الشقيقين الفلسطينيين السوريين "طارق 

نضال الخطيب"، و"عزو نضال الخطيب" إلى سورية، بعد وصولهم إلى 

 ر رفيق الحريري في بيروت قادمين من تركيا. مطا
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إلى جنوب دمشق جددت عائلة الناشط "محمد موعد" مناشدتها  وباالنتقال

الجهات المتواجدة في مخيم اليرموك، بالمساهمة في الكشف عن مصير 

 .ابنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطالبت العائلة بمساعدتها ولو بمعلومات عنه مع تعهدها بعدم كشف  

"محمد موعد" وهو أحد متطوعي الهالل األحمر المصدر، وكان الناشط 

فبراير /  –/ شباط 1الفلسطيني قد تم اختطافه في مخيم اليرموك منذ يوم 

، حيث ال يزال مصيره مجهوال ، إضافة إلى عدم معرفة الجهة 2016

 الخاطفة وأسباب ذلك.

 

في قضون ذلك تعاني العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك 

عائلة إلى منطقة قدسيا  6000مات األخرى البالغ عددها حوالي والمخي

بريف دمشق، مأساة حقيقية جراء ذاك الحصار الذي يفرضه الجيش 

 انعكس، والذي 2015يوليو /  –/ تموز  21النظامي على البلدة منذ يوم 

سلبا  عليهم وعلى أوضاعهم الصحية والمعيشية، كما يشتكي األهالي من 

، و من عدم %96لبطالة بينهم إلى مستويات قياسية تصل الى ارتفاع نسبة ا

ل.س  400توفر مواد التدفئة في المدينة وإن وجدت تكون بأسعار مرتفعة )

ل.س لكيلو الحطب الناشف(، ومن فقدان شبه تام  200للتر المازوت و 

 للعديد من األدوية.
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 2016/  / شباط ــ فبراير28فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى /

 ( الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن.15500•)

 ( الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لبنان.42,500• )

( الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة 6000• )

 .2015"األونروا" لغاية يوليو 

 ( ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا حتى71.2أكثر من )• 

 .2015كانون األول  -نهاية ديسمبر

مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة • 

( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر 988العامة على المخيم لليوم )

( يوما  على التوالي، عدد ضحايا 538( يوما ، والماء لـ )1050من )

 ( ضحية.185الحصار )

ة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم مخيم السبين• 

 ( يوم على التوالي.844منذ حوالي )

( يوم بعد 1037مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )• 

 سيطرة مجموعات المعارضة عليه.

( يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي 698مخيم درعا: حوالي )• 

 نيه.( من مبا70%)

مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: • 

 الوضع هادئ نسبيا  مع استمرار األزمات االقتصادية فيها.

مخيم خان الشيح: استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين • 

 خان الشيح(. -المناطق المجاورة باستثناء طريق )زاكية 
   


