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عدد الفلسطينيين السوريين الذي وصلوا إلى أوروبا قد : مجموعة العمل"
 "ألفا  " 63"تجاوز 

 

 
 

  دمشقأحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي إثر قصف سابق على. 

 الجئ فلسطيني يقضي برصاص قناص في جسر الشغور بإدلب. 

 اشتباكات متقطعة تدور في محيط مخيم درعا جنوب دمشق. 

 قصف واشتباكات عنيفة في محيط مخيم خان دنون وسط خوف وترقب من األهالي. 

  بعد اعتقال ثالثة من راكبيها األمن السوري يفرج عن الحافلة التي احتجزها في
 .حلب

 المخيمات الفلسطينية في سورية تستقبل رمضان تحت الحصار والقصف . 
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 ضحايا
أحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني برتبة مالزم شرف إثر إصابته " أحمد دمحم زهرة"قضى 

بقصف سابق استهدف منطقة ساحة عرنوس في دمشق قبل ثالثة أيام، علمًا أنه كان في إجازة 
وهو من سكان منطقة ركن الدين بدمشق منطقة الشيخ خالد حيث دفن في مقبرة  ،من عمله
 .المنطقة

برصاص قناصة في منطقة جسر الشغور بمحافظة إدلب  "دمحم محمود يوسف قاسم"فيما قضى 
شمال غرب سورية، والتي تشهد معارك عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة السورية 

وهو أحد النازحين من  ،مانه إلى إحدى المشافي القريبة من مدينة حماةالمسلحة، وتم نقل جث
 .مخيم حندرات في حلب الى جسر الشاغور

 
 دمحم محمود يوسف قاسم

 أوروبا
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين 

وحتى شهر حزيران  1122الفلسطينيين السوريين الذي لجأوا إلى أوروبا خالل الفترة من عام 
الجئًا وذلك بناًء على إحصاءات وتقارير المفوضية السامية لألمم ( 05421)قد بلغ  1122

 .UNHCRالالجئين المتحدة لشؤون 
الجئ فلسطيني سورية قد وصلوا أوربا خالل عام ( 1452)وفي التفاصيل، فإن ما يقارب 

الجئ ( 0511)، فيما ارتفع العدد إلى 1121آخرين خالل عام ( 0220)، فيما وصل 1122
الجئًا، وذلك بناًء على ( 20011)ليصل  1124، واستمر باالرتفاع في عام 1120في عام 

 .لمفوضيةإحصاءات ا
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الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل ( 5021)فيما تشير األرقام التقديرية إلى أن 
 .1122النصف األول من عام 

قوارب "الجدير بالذكر أن معظم الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا قد ركبوا 
لألمن واالستقرار، خاصة بعد أن منعت معظم  مجازفين بحياتهم وحياة أبنائهم، طلباً " الموت

 .بلدان العالم دخولهم إلى أراضيها
 

 آخر التطورات
شهد محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، اشتباكات متقطعة دارت بين الجيش 

 .النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسلحة
ير أحد األنفاق التي حفرها الجيش النظامي في تزامن ذلك مع قيام المعارضة السورية بتفج

 .محاولة منه الوصول إلى أماكن تمركز المعارضة المسلحة في المخيم ومحيطه
فيما تستمر معاناة من تبقى من أهالي المخيم حيث ال تتواجد أي خدمات إغاثية داخل المخيم، 

 .باإلضافة إلى انعدام الخدمات الطبية
من مباني المخيم قد تعرضت لدمار % 01ات غير رسمية تؤكد أن الجدير بالذكر أن إحصائي

 .كلي إثر القصف المتكرر الذي يستهدف المخيم

 
 مخيم درعا

فيما تعرض محيط مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، أول أمس، لقصف 
المعارضة السورية الجيش النظامي، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات 

 .المسلحة
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وكان أهالي مخيم خان دنون قد لزموا الحياد منذ بدء أحداث الحرب السورية، إال أن تدهور 
الوضع األمني في المناطق المتاخمة للمخيم جعل سكانه يعيشون حالة من الخوف والترقب من 

 .مصير مجهول خاصة مع اقتراب االشتباكات من مخيمهم شيئًا فشيئاً 
ذلك تستمر معاناة سكان المخيم ومئات العائالت التي نزحت إليه خالل السنوات األخيرة إلى 

هربًا من القصف والحصار، حيث تتركز معاناتهم على الجانبين االقتصادي والطبي، فمعظم 
 . سكان المخيم يعتمدون على المساعدات في تأمين قوت أطفالهم وذلك بعد أن فقدوا أعمالهم

الطبي فيشتكي األهالي من نقص الخدمات الطبية واإلغاثية داخل مخيمهم، علمًا  أما من الجانب
 .أن مخيم خان دنون هو األشد فقرًا بين المخيمات الفلسطينية

وباالنتقال إلى شمال سورية فقد أخلى األمن السوري سبيل ركاب الحافلة المتوجهة من مخيم 
السوري أول أمس في مطار حلب أثناء محاولتهم  النيرب إلى تركيا، والتي احتجزتهم قوات األمن

مغادرة المخيم، واحتفظت بثالثة شبان بحجة تخلفهم عن أداء الخدمة اإللزامية في جيش التحرير 
 .الفلسطيني

وكان األمن السوري قد أصدر تعليمات بمنع سفر أبناء مخيم النيرب إلى مناطق سيطرة 
م كانوا متوجهين إلى تركيا من قبل آخر حاجز يفصل المعارضة، وتم إرجاع عدد من أبناء المخي

 .مناطق سيطرة النظام عن مناطق سيطرة المعارضة
الجدير ذكره أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين قد فروا من أتون الحرب الدائرة في سوريا، 

ومالحقة الشباب  ،وذلك بعد تعرض مخيماتهم للقصف والتدمير والقنص وسقوط ضحايا
الفلسطيني للخدمة اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني عالوة على تردي األوضاع 

 .االقتصادية
وفي موضوع مختلف استقبلت المخيمات الفلسطينية في سورية، يوم أمس، أول أيام شهر 

ى رمضان الكريم في ظروف معيشية صعبة، كان الحصار القصف ومنع الالجئين من العودة إل
 .منازلهم من أبرز مفرداتها

القيادة العامة بفرض حصارها على  –حيث يستمر النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية 
على التوالي كما يستمر تنظيم الدولة بالسيطرة على مساحات واسعة ( 012)مخيم اليرموك لليوم 

يما يمنع الجيش النظامي نيسان الماضي، ف -من المخيم وذلك منذ اقتحامه للمخيم مطلع إبريل
( 280)يومًا وأهالي مخيم السبينة منذ ( 511)أهالي مخيم الحسينية من العودة إلى منازلهم منذ 

 .يوماً 
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إلى ذلك يستمر الجيش النظامي بقطع الطرقات التي تصل مخيم خان الشيح بريف دمشق مع 
 ".خان الشيح –زاكية "العاصمة دمشق باستثناء طريق 

( 082)معارضة السورية أهالي مخيم حندرات بحلب من العودة إلى منازلهم منذ فيما تمنع ال
والرمل في  ،يومًا، أما أهالي مخيمات جرمانا والسيدة زينب والعائدين بحمص، والنيرب بحلب

 .الالذقية فيعيشون حالة من الهدوء الحذر وتتركز معاناتهم على الجانب المعيشي
من أوضاع معيشية صعبة أبرزها انعدام الخدمات الطبية والصحية أما أهالي مخيم درعا فيعانون 

 .داخل المخيم
وبشكل عام يتشارك آالف الالجئين الفلسطينيين السوريين في أزمات السكن والبطالة وارتفاع 

 .إيجارات المنازل، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه
 

 5182/ حزيران ــ يونيو 81 الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى
الجئًا في ( 21،580)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  81 •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 5111)الجئًا في لبنان، ( 22011)األردن و
 .1122لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

 .إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا ( 05)أكثر من  •
ضحية ( 008)معتقل و( 805)ثقتهم مجموعة العمل و  بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 182)يومًا، والماء لـ ( 002)قطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، وان( 012)لليوم 
 .ضحية( 205)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 511)

ن العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي م: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 280)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 082)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 418)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل و  •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


