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 فيه أن  تؤكد سورية فلسطينيي أجل من العمل �موعة بيان

نهاية  حتى الجئاً ١٨٧٣ بلغ الفلسطينيين الالجئين من عدد الضحايا

٢٠١٣0F سنة

* 

 ٢٠١٤ / ١ / ٢ ،لندن

 

أن عدد الضحايا من الالجئين أعلنت جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

وذلك  ،الجئاً فلسطينياً قضوا خالل األحداث الدائرة يف سورية ١٨٧٣الفلسطينيين يف سورية بلغ 

 .٢٠١٣ سنةاتها املوثقة حتى نهاية ءحسب إحصاب

 

الجئاً فلسطينياً  ٣١الجئاً فلسطينياً داخل سورية و ١٨٤٢قضى وفقاً للمجموعة و

 ٥٧٢الجئاً داخل ا�يمات والتجمعات الفلسطينية، و ١٢٧٠ قضىفقد  ا داخل سوريةأمّ :خارجها

 .الجئاً قضوا خارج خميماتهم وجتمعاتهم يف سورية

الجئاً فلسطينياً خارج سورية أثناء حماولتهم الوصول إىل البلدان األوروبية  ٣١قضى و

 .هرباً من األوضاع املأسوية يف سورية

                                                           

*
 :يف الفايس بوك" جمموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"صفحة : املصدر 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=627083147337365&set=a.443767102335638.102066.4353
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 ٩٥٦يف مدينة دمشق  :الفلسطينيين حسب املدن السوريةتوزع الضحايا من الالجئين و

 ٥٨الجئاً يف حلب، و ٨٧الجئاً، و ١٩٦الجئاً، ويف درعا  ٤٣٣الجئاً فلسطينياً، ويف ريف دمشق 

 ١٩الجئاً يف الالذقية، و ٢٢، وهالجئاً يف حما ٢٤الجئاً يف القنيطرة، و ٢٧الجئاً يف حمص، و

 .طق حدودية وبين احملافظات يف سوريةالجئاً يف منا ٢٠الجئاً يف إدلب، و

الجئاً فلسطينياً وذلك أثناء  ٣١ :توزع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين خارج سوريةو

 ١٥حماولتهم الوصول إىل البلدان األوروبية هرباً من األوضاع املأسوية يف سورية، حيث قضى 

يطاليا، والجئ يف تركيا وآخر يف يف مالطا، والجئان يف إ ٦يف اليونان، و ٦الجئاً يف مصر، و

 .ليبيا

توزع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين حسب ا�يمات والتجمعات الفلسطينية يف و

 ٩٥ الجئاً، ويف خميم احلسينية ١٥١الجئاً، ويف خميم درعا  ٧١٩يف خميم اليرموك  :سورية

الجئاً، ويف خميم  ٥٨مشق الجئاً، ويف خميم خان الشيح بريف د ٥٨الجئاً، ويف خميم السبينة 

الجئاً، كما قضى يف خميم العائدين بحمص  ٣٦الجئاً، ويف خميم النيرب بحلب  ٣٩السيدة زينب 

الجئاً، ويف خميم  ١٦ هالجئاً، ويف خميم العائدين بحما ٢٧الجئاً، ويف خميم حندرات بحلب  ٢٩

الجئين، ويف  ٧يم خان دنون الجئين، ويف خم ٩الجئاً، ويف خميم الرمل يف الالذقية  ١٣جرمانا 

 ٣ع ركن الدين بدمشق الجئين، ويف جتمّ ٦الجئين، ويف جتمع املزيريب بدرعا  ٦جتمع الذيابية 

 .الجئين

الجئاً  ٧٥٣قضى  :توزع الضحايا الفلسطينيين حسب األسباب التي أدت إىل الوفاةو

قضوا حتت التعذيب،  ١٢٩فلسطينياً بسبب االشتباكات املسلحة، و ٤٤١بسبب أعمل القصف، و

قضوا ألسباب جمهولة حيث وثقت حالة الوفاة دون  ٧٩قضوا برصاص قناصة، و ٢٢٢و

حرقاً،  ، أزمات صحية،اغتياالً ،ذبحاً(خرى ألسباب أُ ٤٨عدموا ميدانياً، والجئاً أُ ٦٣التفاصيل، و

تهدافهم بالسالح إثر اسيف الجئاً قضوا  ٣٣الجئاً قضوا إثر التفجيرات، و ٣٣، و)بالسالح األبيض

قضوا  ١٩الجئاً قضوا غرقاً، و ٢٦، و)اإلسرائيلي(الجئاً قضوا برصاص االحتالل  ٢٧ي، وئايالكيم

 .جوعاً بسبب احلصار على ا�يمات الفلسطينية


