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نقاذ ثالثة مهاجرين بينهم طفل بعد ..مهاجر بالمتوسط 077غرق " وإ 
 "غرق مركبهم جنوب غربي تركيا

 
 
 

  عليهاشتباكات متقطعة في اليرموك وسط استمرار الحصار المشدد. 

 أهالي مخيم جرمانا يعيشون حالة من الهدوء الحذر المحفوف بالمخاطر. 

 أبناء مخيم الرمدان يعانون من أزمات معيشية خانقة. 

 تنامي ظاهرة هجرة شباب مخيم العائدين بحمص. 

 ارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباًء اقـتصادية على كاهل فلسطينيي سورية. 

  فلسطينيي سورية في مخيم نهر الباردتوزيع مساعدات اغاثية على. 

  آالف الجئ فلسطيني سوري نزحوا إلى األردن( 01)األونروا أكثر من. 
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 قوإرب إلموت
مهاجر قد ماتوا غرقًا في مياه البحر المتوسط عندما  077أعلن خفر السواحل اإليطالي أن نحو 

المبيدوسا اإليطالية وذلك أثناء محاولتهم انقلبت السفينة التي كانوا يستقلونها بالقرب من جزيرة 
الجئًا فقط، ويعتقد أن ( 82)الوصول إلى أوروبا، كما أكد خفر السواحل بأنهم تمكنوا من انقاذ 

 .السفينة انقلبت عندما توجه ركابها إلى أحد جانبيها لدى اقتراب سفينة تجارية منها
كيلومتر  877في المياه الليبية على مسافة ومن جانبها قالت البحرية المالطية إن السفينة غرقت 

 .الى الجنوب من المبيدوسا
مهاجر ماتوا غرقًا في مياه البحر منذ بداية العام أثناء  0077الجدير ذكره أن ما يقارب 

 .محاولتهم الوصول من ليبيا الى ايطاليا منذ بداية العام الحالي
بينهم طفل يبلغ من  ،رين غير شرعيينمهاج 3وفي السياق عينه أنقذ خفر السواحل التركية 

الجئًا بعدما غرق مركب كانوا يستقلونه في طريقهم إلى ( 30)من أصل  ،العمر ثالثة أعوام
 .اليونانية" كوس"جزيرة 

 
 قوإرب إلموت

 آخر إلتطورإت
فيما  ،شهد مخيم اليرموك، يوم أمس، اشتباكات متقطعة اندلعت عند محور شارع عين غزال

القيادة العامة بفرض حصار مشدد على  –يستمر الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .يوماً ( 208)مخيم اليرموك منذ أكثر 

إلى ذلك يعاني أهالي المخيم من غياب جميع الخدمات الطبية داخل مخيم حيث توقف جميع 
لذي كان يعمل بطاقته الدنيا، مشافي المخيم عن العمل بسبب الحصار باستثناء مشفى فلسطين ا

داعش أدى إلى تفاقم األوضاع الصحية المتدهورة أصاًل  –إال أن اقتحام مجموعات تنظيم الدولة 
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داخل المخيم، حيث ال تتوفر اإلسعافات األولية لعشرات الجرحى داخل المخيم، كما أن معظم 
فًا من استهداف عناصر المؤسسات اإلغاثية داخل مخيم اليرموك توقفت عن عملها وذلك خو 

 .داعش لمتطوعيها
أما في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحمص فقد تنامت ظاهرة ترك الشباب لمخيمهم 
واللجوء إلى األراضي التركية خوفًا من حمالت االعتقال والدهم التي يقوم بها األمن السوري بين 

اعتقال عدد  8700لثالثة الماضية من عام الحين واآلخر لمنازل المخيم، فقد ُسجل في األشهر ا
كبير من شباب المخيم، مما دفعهم إلى النزوح عن المخيم واالنتقال إلى مناطق أخرى أو اللجوء 

 .إلى تركيا ومنها إلى أوروبا
عائلة نازحة من أبناء المخيمات المشتعلة  0777ومن جهة أخرى يستقبل مخيم جرمانا قرابة ال 

م اليرموك والحسينية والسيدة زينب وسبينة والذيابية، مما فاقم من معاناة وخاصة من أبناء مخي
 .سكانه وأدى إلى تردي أوضاعهم االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة

ويذكر أن مخيم جرمانا لم ينخرط باألحداث الدائرة في سورية بشكل مباشر إال أنه شهد ويشهد 
طار دمشق الدولي ومنطقة الغوطة، وقد بلغ سقوط قذائف في محيطه نتيجة قربه من طريق م

في غضون ذلك يعاني سكان مخيم  ضحية 07" عدد الضحايا من أبناء المخيم أكثر من 
كم، ويبعد عن مدينة  07الرمدان الذي يقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق بمسافة مايقارب 

تجليات الصراع الدائر في  كم تقريبًا من أزمات معيشية خانقة، جراء انعكاس 9 الضمير مسافة
سورية عليهم، ما سبب بانتشار البطالة بين سكانه ونقص شديد في المواد الغذائية واألدوية 

 .والمحروقات وغالء في األسعار

 
 مخيم جرمانا
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إلى ذلك يعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات اقتصادية 
إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار المنزل متعددة أبرزها ارتفاع 

، ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث أن معظم الالجئين قد $307وحتى $ 007بين 
فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا ومخيم خان دنون 

 .لتي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهممن أكثر المناطق ا
 

 لبنان
ابريل الحالي بتقديم مساعدات لعدد من  –نيسان / 00قامت لجنة فلسطيني سوريا في لبنان يوم 

العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى منطقة نهر البارد في طرابلس شمال لبنان، حيث 
 .(وفرشات وحرامات) شملت المساعدات 

نما يسكن الالجئون في بيوت أو الجد ير ذكره أن مخيم نهر البارد ال يوجد فيه مراكز إيواء وا 
دوالر، كما  077إلى  877كراجات يستأجرونها حيث يتراوح سعر إيجار البيت أو الكراج ما بين 

م 8770تم إنشاؤها للمهجرين من نكبة البارد ( الباركسات)يوجد في مخيم نهر البارد ما يسمى بـ
عائلة  007ي عبارة عن بيوت من الحديد لها مشاكل صحية واجتماعية يسكن فيها قرابة وه

 .مهجرة من سورية

 
 إلمساعدإت إلمقدمة في منطقة نهر إلبارد

 إألردن
وفق الخريطة اإلحصائية لوكالة األونروا أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في 

، ويذكر أن السلطات األردنية 8700الجئًا وذلك حتى نهاية عام ( 07،220)األردن قد بلغ 
كانت قد اتخذت سابقًا قرارًا رسميًا يقضي بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى 
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اضيها، مما دفع اآلالف منهم على إخفاء هويتهم واالدعاء بأنهم سوريون، إلى ذلك يعاني أر 
الالجئون الفلسطينيون السوريين في األردن من أوضاع معيشية قاسية حيث يتوزعون بين 
مخيمات اللجوء مخفين هويتهم وذلك خوفًا من ترحيلهم، كما تجد اإلشارة إلى أن هناك عدد من 

لسطينيين الذين هربوا من الحرب الدائرة في سورية موضوعين تحت اإلقامة الجبرية الالجئين الف
وذلك ضمن ظروف معيشية سيئة حيث ال يسمح لهم بحرية الحركة، كما " مجمع سايبر ستي"في 

 .ال يتم منحهم المساعدات الكافية لحياة كريمة
 

 5792/ يل ــ نيسان إبر / 91إلالجئون إلفلسطينيون في سورية إحصاءإت وأرقام حتى 
  الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 50122)ما ال يقل عن

 .األخيرة
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم إليرموك

( 555)والماء لـ يومًا، ( 025)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 225)لليوم 
 .ضحية( 901)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 (07 ) الجئًا في ( 07،220)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 20777)الجئًا في لبنان، ( 00،377)األردن و
 .8700لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : إلحسينيةمخيم
 .يومًا على التوالي( 222)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم إلسبينة

 .يومًا على التوالي( 252)
 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 052)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرإت

 .المعارضة عليه
 من مبانيه %(07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 221)حوالي  :مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا  :إلرمل وإلعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا وإلسيدة زينب

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
 ع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطا :مخيم خان إلشيح

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


