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( DTC)نازح فلسطيني من مركز إيواء ( 0222)األونروا تقرر إخالء "
 "إلى ريف دمشق

 

 
 

 

 خالل مشاركته القتال وسط سورية" القيادة العامة"قضاء أحد عناصر • 

 األمن السوري يفرج عن ثالثة طالب من أبناء مخيم خان الشيح• 

 األونروا تحدد موعد خروج طالب الثانوية من جنوب دمشق• 

 

 

 

 0082: العدد 8700-70-82الجمعة 
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 ضحايا

القيادة العامة، يوم أمس  –أحد مقاتلي الجبهة الشعبية " أحمد دمحم عيشان"قضى الالجئ الفلسطيني 
يوليو، خالل مشاركته القتال في المعارك المندلعة شرق مدينة الَسَلمَية الواقعة / حزيران – 62األربعاء 

 . على بعد ثالثين كيلومترًا إلى الشرق من مدينة حماة وسط سورية

 
( 1453)يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية اندالع الحرب في سورية إلى مما 

 .ضحية، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 آخر التطورات

الفيتيسي ( DTC)أفادت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إدارة معهد دمشق المتوسط 
في منطقة المزة بدمشق، ستقوم بإخالء مركز ( األونروا)تابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين ال

 .اإليواء من العائالت النازحة إليه من المخيمات الفلسطينية

وأشارت تلك المصادر أن مدير المركز فوزي المدفع وقع قرار اإلخالء بحسب قولها، وأنه من المتوقع 
االجراء خالل شهر آب القادم، حيث سيتم نقل العائالت إلى مراكز إيواء في ريف دمشق مثل تنفيذ هذا 

 .جرمانا وعدرا، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من مصادر أخرى 
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شخصًا نزحوا من المخيمات الفلسطينية كمخيم اليرموك والسبينة بسبب  6222الجدير بالتنويه أن حوالي 

، الذي تقع مسؤولية DTCتدهور الوضع األمني في مخيماتهم إلى مركز في معهد دمشق المتوسط 
الشرق األدنى، اإلشراف عليه على عاتق وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 

 . األونروا

في غضون ذلك، أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح إفراج األمن السوري عن ثالثة طالب 
 ".أحمد محمود إبراهيم"، "محمود جميل نوفل"، "نزار سعيد النادر: "من أبناء مخيم خان الشيح هم

 
أثناء توجههم إلى مركز االمتحانات في  6230يونيو / حزيران – 5وكان األمن السوري قد اعتقلتهم يوم 

منطقة عرطوز بريف دمشق لتأدية امتحان الشهادة الثانوية، بحجة كتابة عبارات مناهضة للنظام 
 . السوري 

 الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح( 614)يذكر أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال 
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ال يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم إلى جانب أكثر من بحسب احصائيات مجموعة العمل،  
 .أشخاص( 3263)

والهيئة العامة لالجئين الفاسطينيين أن يوم الجمعة " األونروا"إلى ذلك، أعلنت وكالة الغوث 
هو موعد خروج طالب الشهادة الثانوية من أبناء مخيم اليرموك لتقديم الدورة التكميلية في  62/0/6230

 .العاصمة دمشق

اعة الثامنة صباحا من يوم ونوهت األونروا إلى أن مكان تجمع الطلبة في مدرسة الجرمق البديلة الس
يذكر أن الحركة التعليمية جنوب دمشق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة التي ، و الجمعة

بعد التنسيق وموافقة األجهزة تعترض أبناء المخيم، في حين يتم خروج الطلبة من المنطقة الجنوبية 
 .االمنية السورية

 0202يوليو  –تموز  02فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .امرأة( 521)حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( 1453)• 

 .امرأة( 326)م السوري بينهم معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظا( 3263)• 

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل يومه  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 .على التوالي( 3521)

الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في ( 392)• 
 .مخّيم اليرموك

 .يوماً ( 3242)يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ ( 3623)المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر انقطاع • 

يومًا، والمخّيم يخضع ( 3455)أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 
 .يوماً ( 690)لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 

، في حين يقدر عدد 6232وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ألف الجئ فلسطيني سوري ( 24)حوالي • 
آالف، ( 2)ألف، وفي مصر ( 30)ألف، وفي األردن ( 13)الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 

 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 2)وفي تركيا 


