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 "واقع طبي مأساوي يعاني منه الالجئون الفلسطينيون جنوب سورية"
      

 
 

 األمن السوري يفرج عن ثالثة فلسطينيين من مخيم العائدين بحمص 

  امتحانات تحديد المستوىخروج مجموعة من طالب الثانوي في مخيم اليرموك لتأدية 

  على الالجئين  6102األونروا تبدأ توزيع المساعدات المالية للدورة الثالثة لعام

 الفلسطينيين في سوريا

 فلسطينيو سورية العالقون في اليونان معاناة مستمرة وأوضاع إنسانية مزرية 
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 آخر التطورات

وتجمعات المزيريب وجلين وتل شهاب يشتكي الالجئون الفلسطينيون في مناطق مخيم درعا 
وبعض المناطق األخرى في مدينة درعا جنوب سورية، من واقع طبي مأساوي، حيث أدى 
القصف واالستهداف المتكرر لتلك المناطق لدمار المنظومة الطبية في تلك المناطق بشكل شبه 

 .كامل

ها الصحية لألهالي، في حيث تفتقر تلك المناطق لوجود أي مشفى أو مراكز طبية تقدم خدمات
 .حين تقتصر الخدمات على بعض المساعدات الطبية التي تقدمها النقاط الطبية اإلسعافية فيها

في تلك المناطق األمر الذي أدى إلى تفاقم " األونروا"ضاف إلى ذلك التوقف التام لخدمات وكالة 
 .األوضاع الطبية بشكل كبير

 
قيام النظام بقطع الطرق الرئيسية : يء إلى عدة أسباب أبرزهافيما عزا ناشطون الواقع الطبي الس

وفرضه لحصار مشدد على تلك المناطق، باإلضافة إلى النقص الحاد في المواد والمساعدات 
الطبية، وعدم وجود أي جهود دولية أو إغاثية حقيقة إليصال المساعدات إلى تلك المناطق 

ن أداء مهامها تجاه الالجئين الفلسطينيين جنوب ع" األونروا"خصوصًا مع ما وصفوه بتقاعس 
 .سورية
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في العقد " خالد دمحم محمود إدريس" وفي وسط سورية أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني
الثاني من العمر، ومن أبناء مخيم العائدين في حمص، وذلك بعد أن أمضى فترة اعتقال دامت 

 .يومًا في سجن عدرا( 06)حوالي 

يومًا، حيث ( 06)وذلك بعد اعتقاله لحوالي ( أبو زياد" )دمحم زياد دمحم أيوب" م اإلفراج عنفيما ت
 .، وهو من أهالي قرية الجش في فلسطين8-92أفرج عنه أول أمس االثنين 

يومًا في فرع فلسطين بدمشق، ( 06)، وذلك بعد اعتقاله لمدة "أيمن خطاب" كما تم اإلفراج عن
 .ن الزيتون في فلسطينوهو من أهالي قرية عي

حالة اعتقال طالت ( 0066)يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت 
 .الجئين فلسطينيين سوريين خالل السنوات الخمس الماضية

وفي سياق مختلف خرج يوم أول أمس مجموع من طالب وطالبات الثانوي في مخيم اليرموك 
وذلك لتأدية امتحانات تحديد المستوى لطالب الصف العاشر بدمشق، نحو العاصمة دمشق 

 .والحادي عشر، حيث تم خروجهم عبر بلدة يلدا ومنها إلى بيت سحم

 
توزيع المساعدات المالية ( األونروا) إلى ذلك بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

سورية، حيث ُيمنح كل فرد من األسرة على الالجئين الفلسطينيين في  9600للدورة الثالثة لعام 
لكل فرد في ( ل س 08666) ل س، في حين ستصرف مبلغ 00666للحاالت العادية مبلغ 
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جد قوائم خاصة بالحاالت الصعبة األسرة المقيم بمراكز االيواء، إلى ذلك أشارت األونروا أنه ال يو 
 .ولكن العائالت مدرجة ضمن القوائم العادية( االعاشة)

قامت بإجراء عملية تدقيق البيانات الفردية للالجئين الفلسطينيين المقيمين في " األونروا"أن علمًا 
سورية من الذين لم يأخذوا في الدورات السابقة، وذلك بهدف التأكد من وجود جميع األفراد 

دة تحديث بيانات حجم األسرة المستفيدة من المساعو  المستفيدين من المساعدة المالية في سورية،
 .المالية

ُيشار أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعًا صعبة ومأساوية في ظل عمليات 
التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، عالوة على االعتقاالت وسقوط 

 .ضحايا جراء الصراع الدائر

لفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان، من وباالنتقال إلى اليونان يعاني المئات من الالجئين ا
ظروف معيشية غاية في القسوة، كما يشتكون من اإلهمال الطبي وعدم تقديم العالج والدواء 
الالزم لهم، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول األوروبية في وجه الالجئين 

 .انطالقًا من الشواطئ التركيةالذين خاطروا بأرواحهم للوصول إلى اليونان 

 
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 
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هي مساكن مؤقتة أو خيام، في  والخدمات األساسية في أماكن تواجدهم، حيث أن معظم المساكن
هذا وقد ناشدت العائالت  ظل انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي،

العالقة كافة المنظمات الدولية واإلنسانية والصليب األحمر الدولي والسفارة الفلسطينية في اليونان 
 .للتدخل إلنهاء مأساتهم

ناشطين اتهموا منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في اليونان الجدير بالتنويه أن عددًا من ال
األهالي ( النشطاء)طالبوا و  ،بالتقصير وعدم متابعة أوضاع فلسطينيي سوريا العالقين في اليونان

 .بعدم توجيه أي مناشدة أو نداء استغاثة إلى السلطة الفلسطينية ألنها ال تهتم بشؤونهم

 

 6132/ أغسطس  –آب / 13/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)  •

 .9602يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .سوري في قطاع غزة الجئًا فلسطيني (1000)  •
 .9600ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 92)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 0900)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0096)لليوم 
 .ضحية( 089)التوالي، عدد ضحايا الحصار يومًا على ( 996)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0690)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0902)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 96)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (890)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


