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 "ابريل الماضي -الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر نيسان " 22"
      

 
 

 قصف واشتباكات وحاالت قنص متبادلة بين جميع األطراف المتصارعة على مخيم اليرموك 

  مخيم خان دنوناألمن السوري يفرج عن أحد أبناء  

 تركيا تفرج عن الجئ فلسطيني من أبناء مخيم النيرب..بعد اعتقال استمر لعدة أشهر 

 دورة مكثفة لطالب فلسطينيي سورية في مخيم نهر البارد 

 (18 ) ابريل الماضي –فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية شهر نيسان 
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 آخر التطورات

الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر نيسان " 22"مجموعة العمل أن أعلن فريق الرصد والتوثيق في 
أشخاص بسبب القصف، " 5"الجئين جراء إصابتهم بطلق ناري، و" 01"بينهم  ،2102/إبريل  -

في حين توفي الجئ تحت التعذيب في سجون النظام السوري، كما قضى اغتيااًل، وآخر 
  .برصاص قناص

 
إبريل  -أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل نيسان فيما أشارت مجموعة العمل إلى 

الجئين، ( 8)في دمشق وحدها قضى : الفائت توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي
أشخاص توفوا في حلب، ( 4)و ،آخرين في درعا( 3)و آخرين في ريف دمشق،( 2)إضافة إلى 

 .والجئ قضى في إحدى البلدات السورية

" 3205"د الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ يذكر أن عد
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين حالة من التوتر 
متصارعة عليه، وفي التفاصيل أكد مراسل مجموعة العمل أن والصراع بين جميع األطراف ال

المخيم تعرض للقصف كما شهد اندالع اشتباكات عنيفة في اليومين الماضيين بين الجيش 
تزامن ذلك مع  ،النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى 

جبهة "عناصر و  من جهة" داعش"لة بين عناصر استمرار االشتباكات وحاالت القنص المتباد
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من جهة أخرى، حيث أكد أحد سكان المخيم لمجموعة العمل بأن تنظيم الدولة استطاع " النصرة
أن يسيطر على مناطق عديدة كان يتمركز بها عناصر جبهة النصرة التي باتت ضعيفة للغاية 

موعة بأن سكان اليرموك يعانون من بحسب قوله، أما من الناحية اإلنسانية فأشار مراسل المج
 .أوضاع معيشية سيئة للغاية جراء انعدام الطعام والدواء والمياه عنهم

بالمئة من مخيم اليرموك قبل أن  01يسيطران على نحو " النصرة"و" داعش"هذا وكان تنظيما 
السوري التي مع النظام " داعش"ينشب الصراع بينهما على خلفية اإلتفاقية التي عقدها تنظيم 
 .تقضي بإنسحاب عناصره من المنطقة الجنوبية نحو شمال سورية

من أبناء " وسام جمعة" عن الالجئ الفلسطيني يوم أمسفي غضون ذلك أفرج األمن السوري، 
مخيم خان دنون بريف دمشق، وذلك بعد اعتقال دام مايقارب الشهر، علمًا أن األمن السوري 

وقام " قاسم جريان"و" وسيم جمعة"، كل من الالجئين 2102/ ابريل –نيسان / 31اعتقل يوم 
 .باإلفراج عن الجمعة بينما بقي الجريان رهن اإلعتقال

يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة محكمة من قبل النظام السوري والمجموعات الموالية له، فيما 
ألهالي ومصادرة يعاني األهالي من تصرفات حاجز مخيم خان دنون حيث يقومون بمضايقة ا

 .حاجياتهم أثناء مرورهم عبر الحاجز

وفي السياق أفرجت السلطات التركية عن 
من أبناء مخيم " دمحم قبالوي " الالجئ الفلسطيني

النيرب، بعد اعتقال دام لعدة أشهر، علمًا أن 
القبالوي اعتقل من قبل األنتربول الدولي هو 

ة وثالثة فلسطينيين آخرين قبل عدة أشهر بتهم
 .التهريب وتحويل األموال

يشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في 
آالف الجئ موزعين بين اسطنبول ( 8)و( 2)تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 

 .ومحافظات وسط وجنوب تركيا
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أما في لبنان أطلق تجمع معلمي فلسطينيي سوريا وبالتعاون مع اللجنة الطالبية في لجنة 
المهجرين في ( الصف التاسع)طينيي سوريا في لبنان دورة مكثفة لطالب فلسطينيي سورية فلس

مخيم نهر البارد بمدينة طرابلس شمال لبنان، حيث ستشمل الدورة تقوية بالمواد العلمية 
 (.الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم واالنكليزي )

المهجرة في مخيم نهر البارد شمال لبنان يبلغ حوالي ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية 
ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب  02عائلة، من أصل حوالي  351

 .الدائرة في سورية

 
 احصائيات

الجئًا فلسطينيًا قضوا خارج ( 80)شف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق أسماء 
آخرين في ( 8)و في ليبيا،( 00)الجئًا في لبنان، و( 02)و الجئًا في مصر،( 05)م سورية، منه

في ( 3)و آخرين في فلسطين،( 3)و الجئين في مالطا،( 2)الجئين في تركيا، و( 02)و اليونان،
 .ضحية في ألمانيا2إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و

ذكر أن عدد الالجئين ال ضحية فلسطينية، ( 3205)فلسطينيين الذين قضوا حتى اليوم، بلغ ُُ
وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل، حيث قضت الضحايا ألسباب مباشرة 
كالقصف واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة 

 ".قوارب الموت"بر ما بات يعرف بـ كالغرق أثناء محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك ع
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 2102/ أيار ــ مايو/ 3/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 05511) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 425511 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .2105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 00.2)أكثر من  •

 .2105كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0004)الي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التو ( 0153)لليوم 
 .ضحية( 082)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 213)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 710)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0178)حوالي نزوح جميع األهالي عنه منذ : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 021)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


