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 "تجدد القصف على مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب"
      

 
 

 فلسطيني يقضي أثناء قتاله إلى جانب النظام السوري. 

  الجئاً فلسطينياً قضوا بسبب الحرب في سورية( 1313)أكثر من. 

  سوري ينضم ألهم مراكز البحوث في ألمانياالجئ فلسطيني. 
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  ضحايا
من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق، " اسماعيل صالح الجاللي"قضى الالجئ الفلسطيني 

فبراير أثناء مشاركته بالقتال إلى جانب النظام السوري ضد  –شباط / 4يوم أول أمس الخميس 
يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء قوات المعارضة السورية المسلحة، مما 

 .ضحية( 44)مخيم السيدة زينب بريف دمشق منذ بداية األحداث في سورية إلى 
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب، يوم أمس، للقصف بعدد من قذائف الهاون 

تا هاون بالقرب من سكة القطار جنوبي التي استهدفت مناطق متفرقة منه، حيث سقطت قذيف
المخيم، فيما سقطت قذيفتان على أرض زراعية في المخيم، في حين سقطت قذيفة أخرى على 

 .أحد منازل المخيم، فيما اقتصرت أضرار القصف على الماديات فقط
، يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي، ويشكل نقطة استراتيجية بالنسبة لمدينة حلب

 .وذلك بسبب تواجد مطاري النيرب العسكري والمدني بجواره

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

 .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية( 1313)أنه وّثق حتى اليوم أكثر من 
الجئين بسبب ( 151)الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى ( 3501)حيث أدى القصف إلى وفاة 

مجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين و  االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي
يشار أن مجموعة العمل من .الجئاً ( 413)قضى تحت التعذيب في سجون ومعتقالت النظام 
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الحقوقية الوصول إلى احصائياتها أجل فلسطينيي سورية تتيح للباحثين والناشطين والمؤسسات 
 actionpal.org.uk عبر موقعها االلكتروني

عامًا، والالجئ  11وعلى صعيد آخر، انضم الشاب الفلسطيني فؤاد أبو سمير، البالغ من العمر 
األلماني المتخصص في مجال البحوث ” Desy“معهد من سورية إلى ألمانيا، إلى فريق عمل 

ليعمل في حال اجتيازه فترة التدريب  ،أشهر تحت التدريب( 1)التكنولوجية واإللكترونية، لمدة 
 .من أهم المراكز البحثية في ألمانيا” Desy“بنجاح كباحث بقسم قواعد البيانات، ويعد معهد 

الحسينية بريف دمشق التحدث باللغتين األلمانية من أبناء مخيم " أبو سمير"يذكر أن الشاب 
واإلنكليزية، إلى جانب دراسته لعلوم الحاسب اآللي، وبعد إنهاء دراسته عمل في شركة 

 .متخصصة بتطوير برمجيات الحاسب اآللي في دمشق، قبل قدومه إلى ألمانيا

 
 6102/ شباط ــ فبراير / 5/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 415055)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 30055) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0555)

 .1530يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 13.1)أكثر من  •

 .1530نون األول كا
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 3511)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 500)لليوم 
 .ضحية( 340)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 030)

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=vAQGzdNk2AQHJTGESSy6krtsW6YgTh30wuA29hXFyTjMoTA&enc=AZOAupxlrb_xF-xY5q4UX_IkcFutjhhZ8fxF9yfPq9gVv2M8qevF_VjfL0Xtwsyz1ytD2pUKxE89kDQMOGPzLs-olO8wkIVCSZ5sT3la9-8Ytctl_zHYssbakr3Sz_-fc6V5o2HDpQ_yLswo1BbrkeZdTP0s1qbHfU3ezkT_ay6n3w&s=1
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ر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستم: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 413)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 3534)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 15)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 010)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


