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صابة عدد من إلنساء إثر غارة جوية إستهدفت مخيم خان " قضاء طفل وإ 
 "إلشيح

      

 
 

 قضاء أحد مرتبات جيش التحرير والجئ آخر يقضي خالل مشاركتهما القتال بريف دمشق. 

 إلى مخيم اليرموك وسط استمرار للحصار وقطع الماء  ادخال بعض المساعدات الغذائية

 .والكهرباء

 استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين العالقين في اليونان. 
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 ضحايا

في قصف استهدف مخيم خان الشيح لالجئين ( عاما   61) "محمد عماد رحيل"قضى الطفل 
 .الفلسطينيين بريف دمشق

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في " حميد محمود ابراهيم"كما قضى الالجئ الفلسطيني 
االشتباكات الدائرة بين قوات النظام السوري وجيش التحرير والمجموعات الموالية من جهة 

 .تل صوان بريف دمشق -ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى في مدينة عدرا 

نب قوات النظام السوري على يذكر أن مجموعات من جيش التحرير الفلسطيني تقاتل إلى جا
من عمره على أداء ( 61)أكثر من جبهة، حيث يجبر الشباب الفلسطيني في سورية ممن أتم 

ال يعتبر مطلوبا  لألمن السوري، األمر الذي أجبر المئات  الخدمة اإللزامية في جيش التحرير وا 
جانب قوات النظام من الشباب الفلسطيني على الهجرة من سورية وذلك لرفضهم القتال إلى 

 .السوري

عدنان "فيما قضى الالجئ الفلسطيني 
من أبناء مخيم النيرب " ماضي الخطيب

في االشتباكات الدائرة مع قوات النظام 
السوري والمجموعات الموالية لها في 
ريف دمشق، يشار إلى أنه أحد مقاتلي 
المعارضة المسلحة، مما يرفع عدد 

ضوا بطلق الضحايا الفلسطينيين الذين ق
ناري منذ بداية األحداث في سورية إلى 

وذلك بحسب  ،ضحية( 217)
 .اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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 إلتطورإت آخر  

غارة جوية استهدفت مخيم خان الشيح لالجئين  –يعتقد أنها روسية  –شّنت طائرات حربية 
 61) "محمد عماد رحيل"أسفرت عن قضاء الطفل  ،الفلسطينيين بريف دمشق، فجر األمس

صابة عدد من النساء بجراح (عاما    .وا 

 
ووفقا  لمراسلنا فإن الغارة استهدفت أحد المنازل وسط المخيم بالقرب من إحدى مدارس األونروا، 

صابة " محمد رحيل"أدت لقضاء الطفل  نساء على األقل، فيما انتشرت حالة من الهلع في ( 3)وا 
منازل المخيم في الحارة " تل الكابوسة"فيما استهدفت المدفعية المتمركزة في .األهالي صفوف

 .الغربية بعدد من القذائف أسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكان

يأتي ذلك وسط ارتفاع حدة األعمال العسكرية التي تستهدف المخيم ومحيطه، حيث تعرض 
ابيع الماضية أسفرت عن وقوع العشرات من الضحايا المخيم لعدد من الغارات الجوية في األس

 .والجرحى

سلة غذائية إلى بلدة يلدا جنوب دمشق إلغاثة ( 6111)من جانب آخر، أدخلت منظمة التحرير 
آالف سلة  5أهالي مخيم اليرموك، حيث بلغ مجموع ما أدخلته المنظمة خالل األسبوع األخير 

 .ربطة من مادة الخبز خالل األيام الماضية (1111)غذائية، كما تم ادخال ما يقارب 
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يأتي ذلك وسط استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم 
يوما  ( 111)يوما ، والماء لـ ( 6611)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6631)

 .ألهالي المحاصرة من بوابة المخيم الرئيسيةعلى التوالي، ومنع ادخال المواد الغذائية والطبية ل

 
وفي اليونان أحد بلدان المرور األوروبي، يشتكي المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين 
العالقين في اليونان، من ظروف معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات 

ن الذين خاطروا بأرواحهم للوصول إلى اليونان بينها وبين الدول األوروبية في وجه الالجئي
 .انطالقا  من الشواطئ التركية

حيث أجبروا بعد إغالق الحدود المؤدية نحو أوروبا على البقاء في مخيمات اللجوء المؤقتة في 
 اليونان في ظل ظروف معيشية غاية بالقسوة حيث يعاني الالجئون من عدم توافر شروط النظافة

سية في أماكن تواجدهم، حيث أن معظم المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، في الخدمات األساو 
 .ظل انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي
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يذكر أن االتحاد األوروبي كان قد تبنى سياسة مشددة بقضية الالجئين خصوصا  على الحدود 
تشديد وضبط الحدود ومنع مراكب الهجرة نحو اليونانية، يضاف إلى ذلك االتفاق مع تركيا على 

 .اليونان

 

 9102/ تموز ــ يوليو/ 92/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية  "األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .7165يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 26.7)أكثر من  •

 .7165كانون األول 
لمخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على ا: مخيم اليرموك •

يوما ، والماء لـ ( 6611)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6631)لليوم 
 .ضحية( 612)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 111)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 116)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 6613)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 147)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .االقتصادية فيهااستمرار األزمات 


