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من مباني مخيمات الالجئين الفلسطينيين في درعا % 07تدمير نحو "
 "من مباني مخيم اليرموك% 07وحندرات والسبينة وتضرر حوالي 

      

 
 

  الوافدين بريف دمشقإصابات في صفوف المدنيين جراء سقوط القذائف على مخيم 

 األمن السوري يقوم بحمالت تفتيش في مخيم العائدين بحمص 

 الالجئون الفلسطينيون السوريون في ألمانيا يشكون تأخر إجراءات اإلقامة 
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 التطورات آخر 

يواصل النظام السوري استهداف مخيمات الالجئين الفلسطينيين المنتشرة على رقعة البالد من 
جنوبها، بالطائرات والدبابات والصواريخ والبراميل المتفجرة وقذائف الهاون، مما خلف شمالها إلى 

ضحية من الالجئين ( 2323)دمارًا كبيرًا في الممتلكات والمنازل عالوة على سقوط أكثر من 
 .الفلسطينيين بحسب احصائيات مجموعة العمل

 
من مباني % 07يان إلى أن أكثر من ففي جنوب البالد بمحافظة درعا، تشير تقديرات شهود الع

مخيم درعا مدمرة بشكل كامل بفعل البراميل وغارات الطائرات السورية، فيما يستمر الجيش 
، ما أدى إلى نزوح اآلالف من الالجئين عن (047)السوري بقطع المياه عن المخيم لليوم 

 .المخيم نحو المناطق المجاورة أو إلى خارج سورية

من مخيم السبينة % 07دمشق، تشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من  وفي ريف العاصمة
مدمر تدميرًا شبه كامل وتحديدًا المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم 

 .المعروف بفرن األكراد، وهو مايشكل المدخل الغربي للمخيم

في حين يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بمنع أهالي مخيم 
، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات (078)السبينة من العودة إلى منازلهم لليوم 
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العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت 
 .لجيش النظامي على المخيم بشكل كاملبسيطرة ا

من مباني مخيم حندرات مدمرة تدميرًا % 07وفي شمال سورية، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 
البراميل المتفجرة عليه تحت ذريعة وجود مجموعات و  كاماًل وجزئيًا، بسبب إلقاء الصورايخ

ن الذين نزحوا من مخيم حندرات معارضة مسلحة، في حين تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيي
حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة  ،أيام على التوالي( 2707)منذ 

 .على مخيمهم

من مبانيه قد % 47أما في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، فتشير التقديرات إلى أن نحو 
يؤكد شهود عيان بأن المنطقة  تضررت بشكل كلي أو جزئي وذلك بفعل آلة الحرب، حيث

الواقعة في أول المخيم هي أكثر المناطق تضررًا كونها مناطق مواجهات بين النظام السوري 
ومجموعات المعارضة المسلحة، في وقت يواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة 

منذ أكثر من على التوالي، ويقطع عنه الكهرباء ( 2743)فرض الحصار على المخيم لليوم 
 .يومًا على التوالي( 273)أيام، والماء لـ ( 2272)

تجدر اإلشارة إلى أن المخيمات والتجمعات الفلسطينية األخرى قد تعرضت لسقوط البراميل 
المتفجرة وقذائف المدفعية والصواريخ مما خلفت دمارًا كبيرًا في المنازل وسقوط ضحايا بينهم 

 .األطفال والنساء

متصل، تعرض مخيم الوافدين بريف دمشق يوم أمس للقصف بقذائف الهاون مما وفي سياق 
أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين وخراب بالممتلكات، حيث تقطن عائالت 
فلسطينية إلى جانب العائالت السورية، وتعيش أوضاعًا صعبة منذ فترة ما قبل الحرب في سورية 

معاناتهم، حيث تنتشر البطالة وتنعدم الموارد المالية للعائالت، عالوة وزادتهم الحرب معاناة فوق 
على ذلك سوء األوضاع األمنية وحالة القلق الدائم جراء سقوط القذائف من قبل مجموعات 
المعارضة المسلحة، حيث يتم استهداف سجن عدرا المركزي المالصق للمخيم والواقع تحت 

 .سيطرة قوات النظام السوري 
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ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل في حمص، أن األمن السوري يقوم بحمالت تفتيش  إلى

متواصلة في مخيم العائدين بحمص، وذلك بحثًا عن فئة الشباب من الالجئين الفلسطينيين 
 والسوريين في عمر الخدمة العسكرية، حيث يدقق في الهويات الشخصية للمارة في شوارع المخيم

سوق الخضرة، فيما أكد مراسلنا أن األمن و  على المعابر الثالثة للمخيمو  المحالت التجاريةو 
السوري يعتقل الشباب من طالب جامعة التعليم المفتوح على الرغم من التأجيل الرسمي الذي 

 .بحوزة الطالب ويسوقونه إلى الخدمة العسكرية االلزامية

التابع للجيش السوري النظامي يذكر أن الخدمة العسكرية في صفوف جيش التحرير الفلسطيني 
هي خدمة الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية، األمر الذي أجبر العديد من الشباب الذين 
يرفضون أداء الخدمة العسكرية خالل الحرب الدائرة في سورية لتركها والسفر إلى البلدان 

 .المجاورة

ذين تمكنوا من الوصول إلى ألمانيا من جانب آخر، يشتكي الالجئون الفلسطينيون السوريون ال
من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من ثمانية أشهر، األمر الذي 
ينعكس سلبًا على الالجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان 

لك الدول خاصة فيما يتعلق وتركيا، عالوة على األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في ت
بتأمين المصاريف المعيشية ألهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معامالت لم 

 .الشمل عدة أشهر أخرى 
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ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة من 
الالجئين الفلسطينيين من تبعات ترك 
بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول التي 

ماتهم فيها خالل أجبرتهم على ترك بص
رحلتهم إلى شمال أوروبا، حيث يتم رفض 
طلبات لجوئهم، ومن ثم يعين الالجئ 
محامي لمتابعة القضية وبعد أكثر من عام 
ُيمنح غالبًا اإلقامة، بيد أنه سجلت العديد 

 .من الحاالت التي قامت بها بعض الواليات األلمانية بالتغاضي على بصمات إيطاليا

يوجد إحصائيات رسمية ألعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يشار أنه ال 
ُيصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقًا للقوانين األلمانية، إال أن ألمانيا ملتزمة تبعًا التفاقية 
جنيف، بتسهيل تجنيس األشخاص عديمي الجنسية وذلك استنادًا إلى قانون الجنسية األلمانية 

 .3777للعام 

 

 2702/ نيسان ــ ابريل/ 22/إحصائيات وأرقام حتى  سورية فلسطينيو 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 22277) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 435277 •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8777) •

 .3722يوليو 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في تركيا( 0777) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في قطاع غزة( 2777) •
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 02.3)أكثر من  •

 .3722كانون األول 
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 2272)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2743)ليوم ل
 .ضحية( 208)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 273)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 078)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2707)األهالي عنه منذ حوالي  نزوح جميع: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 047)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


