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غرق مراكب لمهاجرين في المتوسط، والجئون فلسطينيون في السجون "
 "المصرية يستمرون بإضرابهم عن الطعام

 
 
 اغتيال أحد أعضاء المجلس المدني في مخيم اليرموك. 

  ضحايا( 601)الفلسطيني إلى ارتفاع ضحايا جيش التحرير. 

  في مخيم اليرموك( 611)في مخيم درعا، و( 203)انقطاع المياه يدخل يومه. 

 خوفاً من االعتقال، سائقي الحافالت في مخيم خان الشيح يتوقفون عن العمل. 

  الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني تبدأ بتوزيع المساعدات على أهالي مخيم
 .خان دنون

  السوري يفرج عن أحد معتقلي مخيم النيرب بحلباألمن 

 ارتفاع بأعداد الفلسطينيين السوريين في مصر ولبنان وتراجعها : احصاءات لألونروا
 .في األردن

  لجنة فلسطينيي سورية في لبنان توزع بعض المساعدات على الالجئين في مخيم
 .البداوي
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 ضحايا
لمخيم اليرموك، وذلك إثر إصابته برصاص عضو المجلس المدني " نمر حسين"قضى يوم أمس 

قناص أثناء خروجه من منزله الكائن في ساحة الريجة بمخيم اليرموك، يذكر أن حادثة اغتيال 
ليست األولى في المخيم حيث تعرض العديد من الناشطين في اليرموك لالغتيال " نمر حسين"

 .من قبل جهات لم تعرف بعد
من أبناء مخيم دنون ومن مرتبات جيش التحرير " يمخالد إبراه"وفي سياق متصل قضى 

الفلسطيني إثر المعارك الدائرة في درعا، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الذي قامت 
 .ضحايا( 601)مجموعة العمل بتوثيقهم إلى 

 
 نمر حسين

 آخر التطورات
أمس عن فقدان يوم ( UNHCR)أعلنت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

مهاجرًا غير شرعي، وذلك بعد أن غرقت المراكب التي كانت تقلهم نحو الشواطئ " 000"حوالي 
اإليطالية، وفي السياق أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن خفر السواحل 

واحل اإليطالي أنقذ حوالي تسعة ركاب من جنسيات غير عربية، وأن المراكب انطلقت من الس
 .الليبية، فيما لم يتسن لمجموعة معرفة جنسيات المفقودين وذلك بسبب استمرار عمليات اإلنقاذ

وفي سياق ليس ببعيد يستمر الالجئون الفلسطينيون والسوريون المحتجزون في سجن كرموز منذ 
بذلك ، مؤكدين استمرارهم  أكثر من مئة يوم، بإضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

بالتنسيق العاجل بين الجهات المعنية من أجل استقبالهم في دول " حتى تحقيق مطلبهم المتمثل 
 ".االتحاد األوروبي خاصة المتواجد فيها أفرادًا من عائالت المحتجزين
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يذكر أن الالجئين كانوا قد اعتقلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من تركيا، إال أنهم 
وا ضحية لكذب المهربين الذين تركوهم في منتصف الطريق عند إحدى الجزر قبالة سواحل وقع

 .اإلسكندرية، وذلك قبيل أن يلقي خفر السواحل المصري القبض عليهم
أما في سورية، فيدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين في الجنوب يومه 

على التوالي، وسط تفاقم األوضاع اإلنسانية (611)وفي مخيم اليرموك بدمشق يومه ( 200)
والمعيشية في المخيمين اللذين يعانيان من غياب تام للخدمات األساسية من مياه ورعاية طبية 
وكهرباء، حيث يلجأ األهالي إلى اآلبار االرتوازية في محاولة منهم تأمين بعض حاجاتهم 

 .األساسية من المياه
من سائقي الحافالت من أهالي مخيم خان الشيح لالجئين وفي سياق مختلف قام عدد 

الفلسطينيين بريف دمشق، بالتوقف عن العمل، وذلك خشية تعرضهم لالعتقال، مثلما حصل مع 
زمالئهم قبل أيام حيث أقدم عناصر من األمن السوري باعتقال عدد من سائقي تلك الحافالت 

 .باإلضافة إلى اعتقالهم لعدد من شبابا المخيم
وفي ريف دمشق أيضًا، فقد بدأت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، يوم أمس، بتوزيع 
عدد من الحصص الغذائية على األهالي في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 

حصة غذائية على " 6000"عائلة، يأتي ذلك في إطار حملة توزيع " 600"حيث شمل التوزيع 
التي تشرف الهيئة على توزيعها لهم، الجدير بالذكر أن مخيم خان دنون يعاني من األهالي، و 

أوضاع معيشية صعبة وذلك بسبب انتشار البطالة في صفوف أبنائه، باإلضافة إلى غالء 
 .المعيشية، وتوتر الوضع األمني في محيطه

 
 توزيع المساعدات في مخيم خان دنون
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من أبناء مخيم " معتز إسماعيل عزام"ي عن الالجئ وعلى صعيد آخر، أفرج األمن السور 
ساعة، يشار أن مخيم النيرب يعاني حالة من عدم  02النيرب، وذلك بعد توقيفه لحوالي 

 .االستقرار واألمان بسبب تدهور الوضع األمني في المناطق المحيطة به
المساعدات اإلغاثية  أما في لبنان فقد قامت لجنة فلسطينيي سورية، أمس األربعاء، بتوزيع بعض

على بعض العائالت الفلسطينية السورية التي نزحت إلى المخيم هربًا من الحرب الدائرة في 
 .سورية، يذكر أن المساعدات شملت على بعض المدافئ والسجاد ومواد التنظيف
في ( UNRWA)وفي موضوع مختلف أشارت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

نشرتها مؤخرًا على موقعها على شبكة االنترنت إلى ارتفاع أعداد الفلسطينيين احصائيات 
السوريين في مصر ولبنان وتراجعها في األردن، فقد ارتفع عدد النازحين منهم إلى لبنان من 

ألفًا وفق اإلحصاءات الجديدة، في حين ارتفع " 16.2"ألفًا وفق إحصاءات سابقة ليسجل " 22"
" 1"آالف ليسجل حوالي " 2"لسطينيين السوريين المتواجدين في مصر من عدد الالجئين الف

آالف، بعد أن " 60.1"إلى تراجع أعدادهم إلى " األونروا"آالف، أما في األردن فتشير إحصاءات 
ألف الجئ، وفي السياق نّوهت األونروا على موقعها إلى وجود ، حوالي " 61"تجاوز سابقًا 

آخرين في غزة وعدد آخر في تركيا  60000حوالي و  سوريًا في ليبيا،الجئًا فلسطينيًا  60600
ندونيسيا  .وماليزيا وتايلند وا 

 
 

 5112شباط -فبراير  11احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية فلسطينية قامت مجموعة ( 5462) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 442)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 282)لليوم 
 .ضحية( 142)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 122)

الجئًا ( 11،483)الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ألف ( 81) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 4،111)الجئًا في لبنان، ( 21،211)في األردن و

 .0061لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
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ي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوال: مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 683)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 624)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 428)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)مياه عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع ال( 215)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.الشيحخان  -زاكية )باستثناء طريق 


