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 فلسطينيي من المئات وجوههم، في الحدود إغالق بعد

 اليونان في األوضاع سوء من يعانون سورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  دمشق بريف الشيح خان بمخيم المحيطة المزارع يستهدف قصف •

 البحر في غرقا   قضوا لمهاجرين جثة( 217) تنتشل اإليطالية البحرية •

 المتوسط

 إلى الُمهجرين لألطفال ترفيهية نشاطات تقيم اإلغاثية" جفرا" مؤسسة •

 قدسيا بلدة
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  التطورات آخر

 اليونان، في العالقين السوريين الفلسطينيين الالجئين من المئات يشتكي

 جميع إغالق تم أن بعد وذلك القسوة، في غاية معيشية ظروف من

 خاطروا الذين الالجئين وجه في األوربية الدول وبين بينها الطرقات

 أجبروا حيث التركية، الشواطئ من انطالقا   اليونان إلى للوصول بأرواحهم

 اللجوء مخيمات في البقاء على أوروبا نحو المؤدية الحدود إغالق بعد

 من الالجئون يعاني حيث سيئة معيشية ظروف ظل في اليونان في المؤقتة

 حيث تواجدهم، أماكن في األساسية والخدمات النظافة شروط توافر عدم

 كبير انتشار ظل في خيام، أو مؤقتة مساكن هي المساكن معظم أن

 للخدمات وغياب واألفاعي، كالعقارب السامة والزواحف للحشرات

 .اإلغاثية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالجئين بقضية مشددة سياسة تبنى قد كان األوروبي االتحاد أن يذكر

 على تركيا مع االتفاق ذلك إلى يضاف اليونانية، الحدود على خصوصا  

 .اليونان نحو الهجرة مراكب ومنع الحدود وضبط تشديد

 لالجئين الشيح خان بمخيم المحيطة المزارع تعرضت آخر، سياق وفي

 السوري الجيش قطعات مصدره متقطع لقصف دمشق، بريف الفلسطينيين

 .الكابوسة تل بلدة في المتواجدة
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 المتكرر استهدافه إثر المخيم أهالي يعيشها القلق من حالة وسط ذلك يأتي

 وقوع عن أسفرت التي الجوية الغارات من بعدد الماضية األيام في

 .والجرحى الضحايا من العشرات

 بين الواصلة الطرقات جميع بإغالق النظامي الجيش حواجز تستمر فيما

 الطبية األزمات تفاقم يؤدي الذي األمر دمشق، العاصمة ومركز المخيم

 .المخيم داخل والمعيشية

 شخصا( 217) جثث انتشال اإليطالية البحرية أعلنت آخر، صعيد وعلى

 مئات متنها وعلى المتوسط البحر في عام من أكثر قبل غرقت سفينة من

 .المهاجرين من

 من 2015 أبريل|  نيسان شهر منتصف في انطلقت قد السفينة كانت حيث

( 800) حوالي تحمل وهي المتوسط، في تغرق أن قبل الليبية، السواحل

 .شخصا  ( 28) سوى منهم ينجُ  لم مهاجرا  

 حطام مترا 370 عمق عن انتشلت سفنها فإن البحرية، لبيان ووفقا  

 عقود، منذ المتوسط البحر في غرق حادث أسوأ ضحية كانت التي السفينة

 شمال لحف قاعدة من بالقرب الغاية لهذه خصيصا أعد موقع إلى ونقلته

 .بصقلية أوغوستا في( ناتو) األطلسي

 

  أهلي عمل لجان

 لألطفال الترفيهية األنشطة من عددا   اإلغاثية" جفرا" مؤسسة أقامت

 كرنفاال   أقيم فقد للمؤسسة ووفقا   دمشق، بريف قدسيا بلدة في الُمهجرين

 هواش درويش مدرسة في أقيم فيما البلدة، في النازحين حي في لألطفال

 .لألطفال الترفيهية ةواألنشط المسابقات من العديد

 

 

 

 

 

 

 من نزحت قد كانت سورية فلسطينية عائلة آالف( 6) حوالي أن يذكر

 الذي والحصار القصف من هربا   وذلك قدسيا، بلدة إلى اليرموك مخيم

 .مخيمهم استهدف
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 2016/ يوليو ــ تموز/ 7/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 . األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

 . لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •

 . 2015 يوليو لغاية" األونروا"

 . تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •

 . غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 . 2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1116) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 666) لـ والماء يوما ،( 1177) من أكثر

 . ضحية( 187) الحصار

 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 . التوالي على يوما  ( 969) حوالي منذ منازلهم

 بعد يوما  ( 1161) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 . عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 820) حوالي: درعا مخيم •

 . مبانيه من( 70%)

: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 . فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق
 

 


