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المئات من فلسطينيي سورية ضحايا لتجار البشر ونفاد المال في "
 "والجئ فلسطيني يقضي في سورية...اليونان

 
 

 

 قصف واشتباكات متقطعة في مخيم اليرموك 

  الرسمية خارج مخيمهمطالب مخيم خان الشيح يؤدون أولى امتحاناتهم 

 6 عائالت فلسطينية سورية تغادر قطاع غزة متجهة إلى السويد 

 في بيروت" إشكاليات وجود الالجئين من سورية إلى لبنان"يوم حوار ونقاش حول 
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 ضحايا
من أبناء مخيم جرمانا، وذلك جراء استمرار الحرب " محمد مصطفى" قضى الالجئ الفلسطيني

سورية، وبذلك يرتفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء األحداث في الدائرة في 
 .ضحية( 5682)سورية إلى 

 
 محمد مصطفى

 اليونان
وقع المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين ضحايا لتجار البشر في اليونان التي تعد أحد 

منهم للنصب والسرقة من قبل تجار  حيث تعرض العشرات.البوابات الرئيسية للوصول إلى أوروبا
البشر الذين وعدوا بإيصالهم إلى دول شمال أوروبا، مما أجبرهم على البقاء في المدن اليونانية 

وأمام أيام االنتظار الطويلة فقد .لفترات طويلة وصلت في بعض األحيان ألكثر من ستة أشهر
تغاهم وال قدروا على تأمين أوضاعهم معظم الالجئين أموالهم، فال هم استطاعوا الوصول إلى مب

المؤقتة خصوصًا مع اقتراب موسم السياحة في اليونان وما يرافقه من ارتفاع لألسعار، إلى ذلك 
ناشد العشرات من الالجئين العالقين في اليونان المؤسسات الحقوقية واإلغاثية العمل على 

 .السبل خالل رحلتهم إلى شمال أوروباتخفيف معاناتهم وتقديم يد العون لهم بعد أن تقطعت بهم 
 

 التطوراتآخر 
تعرضت مناطق متفرقة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يوم أمس للقصف بعدد من 
القذائف، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات متقطعة على عدة محاور قتالية فيه، بين المجموعات 

 .النصرة من جهة أخرى وجبهة" داعش"الفلسطينية المسلحة من جهة، وتنظيم 
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القيادة  –فيما يستمر الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
يومًا، وسط استمرار تأزم األوضاع اإلنسانية التي ( 866)العامة على المخيم منذ أكثر من 

–موك مطلع إبريل داعش للير  –ازدادت تفاقمًا منذ اقتحام ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية 
 .نيسان الماضي

 
 مخيم اليرموك

في غضون ذلك تمكن العشرات من طالب التعليم األساسي في مخيم خان الشيح لالجئين 
الفلسطينيين بريف دمشق من الوصول إلى مراكز االمتحانات الرسمية لتقديم اختبارات شهادة 

 .التعليم األساسي في بلدة زاكية

 
 خان الشيح لتقديم اإلمتحاناتخروج الطالب من مخيم 
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ومن جانبه أكد مراسلنا أن الطالب اضطروا لسلوك أحد الطرق الفرعية للوصول إلى المراكز 
، فيما "خان الشيح –زاكية "االمتحانية في بلدة زاكية المجاورة، وذلك بعد منعهم من سلوك طريق 

 .لرسميةعاد الطالب إلى مخيمهم بسالم وذلك بعد أن أدوا االمتحانات ا
الجدير بالذكر أن جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة باستثناء 

 .الذي يفتح بين الحين واآلخر" خان الشيح –زاكية "طريق 
وباالنتقال إلى جنوب سورية شهد مخيم درعا لالجئين الفلسطينين يوم أمس أعمال قصف عنيف 

، تزامن ذلك مع سماع أصوات إنفجارات عنيفة استهدف القرى ارتفعت وتيرتها في ساعات المساء
المجاورة ويشار أن المدينة تشهد إرتفاعًا غير مسبوق في العمليات العسكرية، وفي موضوع غير 
بعيد يعاني مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوبي سورية من نقص حاد في الخدمات الطبية 

ية للمخيم وذلك بسبب القصف المتكرر الذي يستهدف إضافة إلى دمار كبير في البنى التحت
 .المخيم

 
 غزة

ست عائالت فلسطينية وسورية غادرت قطاع غزة متجهة إلى السويد، وذلك بعد حصولها على 
موافقة رسمية للهجرة واإلقامة في األراضي السويدية، وبالتنسيق مع المفوضية العامة لالجئين في 

 .اللجنة الدولية للصليب األحمراألمم المتحدة، وبتسهيل من 
إلى ذلك يواجه الالجئون الفلسطينيون الذين هاجروا من سورية إلى قطاع غزة ظروفًا قاسية 

حزيران /يونيو 5وصعبة بعد توقف المساعدات المقدمة لهم عقب تشكيل حكومة الوفاق في 
ث سقط العديد من الماضي، وتعاظمت قساوة ظروفهم بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة حي

مما دفع  ،كذلك أتت الطائرات الصهيونية على بيوت الكثير منهم ودمرتها،الضحايا والجرحى
، وعلى الرغم "األونروا " األهالي للجوء إلى مدارس وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ر منهم وجد إال أن الكثي ،من تقديم حكومة حماس المساعدات المالية كتعويضات عن الحرب
والبحث عن أي عمل ليسد رمق األطفال  ،نفسه مضطرًا بعد ذلك لبيع ما يملك من مقتنيات

و يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فروا من جحيم الحرب في سورية .بشيء من الطعام
ذلك بحسب وزارة الشؤون االجتماعية واألونروا ومنظمة و  شخص 0111وعادوا إلى غزة بحوالي 

 .حرير الفلسطينيةالت
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 لبنان
" إشكاليات وجود الالجئين من سورية إلى لبنان"ُعقد في العاصمة اللبنانية يوم حوار ونقاش حول

، ناقش المجتمعون خاللها أوضاع فلسطينيي سورية في ("تأثير على البنية -إغاثية  -قانونية )
واالقتصادية والسياسية الناجمة عن واآلثار االجتماعية  ،لبنان من الناحية القانونية واإلغاثية

" بقائهم في لبنان، كما تطرق المتحدثون خالل اليوم الحواري الذي دعت إليه كل من جمعية 
 -من الشهر الجاري في في منتجع الوايفز  08/2يوم " تجمع لبنان المدني " و "شؤون جنوبية 

ي تواجه العمل اإلغاثي تجاه المتن ببيروت للحديث عن العوائق والتحديات الت –المنصورية 
 .فلسطينيي سورية في لبنان

 
 5172/ مايو ــ أيار / 71الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 51922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ومجموعات القيادة العامة على المخيم  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •
( 549)يومًا، والماء لـ ( 129)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 989)لليوم 

 .ضحية( 719)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 716981)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 96111)جئًا في لبنان، ال( 276211)األردن و
 .5102لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 211)
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إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 227)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 299)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


