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في  5102الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر حزيران " 43"
والجئون فلسطينيون يناشدون المنظمات الدولية من أجل إطالق ..سورية

 "سراحهم من السجون السلوفاكية

 
 

  تعرض مخيم خان الشيح لقصف الطائرات السورية وقذائف الهاون 

 حالة توتر وقلق بين أبناء مخيم حندرات بعد قرار إخالء مركز إيوائهم في مدينة حلب 

 األمن السوري يعتقل الجئة فلسطينية وابنتها على حاجز القطيفة بريف دمشق 

  لفلسطينيي سورية وتحذر ثابت تدعو األونروا للتراجع عن قرارها بوقف مساعداتها
 من تداعياته

  توزيع مساعدات غذائية على العائالت الفلسطينية السورية المتواجدة بالبقاع الغربي
 في لبنان

 
 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا
الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر حزيران " 43"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئين قضوا تحت " 01"و إصابتهم بطلق ناري،الجئين جراء " 9"، بينهم 5102/يونيو  –
الجئين ( 4)الجئين بسبب القصف، و( 01)التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى 

 .قضى برصاص قناص، والجئة غرقًا، وضحية قضت في الزورق التي يقلها إلى هولندا
 –ل شهر حزيران فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خال

في دمشق قضى أربعة الجئين، : يونيو المنصرم توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي
الجئًا قضوا في ( 03)، والجئ في لبنانو  الجئان في إدلب،و  إضافة إلى الجئين في ريف دمشق،

 .مناطق متفرقة

 
 سلوفاكيا

الالجئين الفلسطينيين والسوريين تلقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا رسالة من 
المحتجزين في سلوفاكيا يناشدون فيها المنظمات الدولية والصليب األحمر الدولي من أجل 

عائلة  03التدخل إلطالق سراحهم، حيث أكد المحتجزون أن السلطات السلوفاكية تحتجز 
فادي قاسم مع النيرب، عرف منهم الالجئ الفلسطيني و  فلسطينية من أبناء مخيمي اليرموك

زوجته وخمسة من أوالده والالجَئين باسل وخالد شنكل والجئ آخر من عائلة الغضبان وعائلتين 
من مخيم اليرموك، فيما وصف الالجئون مكان إقامتهم بالمعتقل وأكدوا في رسالتهم بأنهم ال 

ساعتين في  (الكامب)يستطيعون الخروج من الكامب نهائيًا، وأنه مسموح لهم الخروج إلى ساحة 
النهار فقط، وأضافوا بأن حال األطفال في حالة يرثى لها، وقال الالجئون أن سلطة الكامب 
وعدتهم أن يتم اإلفراج عنهم خالل شهر وسوف تسلمهم للسلطات الهنغارية إذا وافقت األخيرة 
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اليونان قوارب الموت إلى "على ذلك، وكان الالجئون قد فروا من مخيماتهم في سورية ثم ركبوا 
ثم عبروا إلى هنغاريا التي أجبرتهم على البصمة بالقوة، ثم حاولوا التوجه أللمانيا إال أن اعتقلتهم 

 .السلطات السلوفاكية على أراضيها
 

 آخر التطورات
قذائف و  تعرض مخيم خان الشيح ومحيطه الغربي يوم أمس الثالثاء للقصف بالبراميل المتفجرة

غارتين على المناطق المجاورة للمخيم مما سبب  -الميغ -السورية  الهاون، حيث شنت الطائرات
ألقت  –المروحي -حالة رعب لدى أبناء المخيم وخاصة األطفال، هذا وكانت الطائرات السورية 

قذائف  4في حين سجل سقوط  ،يوم أول أمس ستة براميل متفجرة على المزارع المحيطة بالمخيم
أطرافه وسقطت إحداها على الشارع الرئيسي لمخيم خان  قذائف على 3هاون على المخيم و

الشيح مما خلف أضرارًا مادية، فيما يستمر انقطاع جميع الطرقات الواصلة بين مخيم خان الشيح 
 (.خان الشيح -زاكية )وبين المناطق المجاورة باستثناء طريق 

 
 مخيم خان الشيح

والقلق بين أبناء مخيم حندرات القاطنين بالوحدة وباالنتقال إلى حلب فقد سادت حالة من التوتر 
التاسعة في السكن الجامعي في مدينة حلب، وذلك بسبب صدور قرار بإخالئهم من السكن 
الجامعي، هذا القرار أرخى بسدوله الثقيلة على الالجئين الذين تسألوا عما سيؤول إليه مصيرهم 

مينات من مصادر إعالمية مقربة من في حال تنفيذ القرار، وفي السياق صدرت بعض التط
مجموعة لواء القدس في حلب والمقربة من النظام السوري من أن عملية اإلخالء لن تتم قبل 

وكان جميع .تجهيز مركز إيواء جديد في مشروع الريادة بمنطقة الحمدانية وخالل شهرين
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هم وذلك إثر االشتباكات الالجئين الفلسطينيين في مخيم حندرات قد أجبروا على النزوح عن مخيم
يومًا، والتي انتهت بسيطرة المعارضة عليه، فيما يعيش ( 897)العنيفة التي اندلعت قبل حوالي 

الالجئون الفلسطينيون حالة معيشية صعبة جراء التهجير واستمرار الحرب في سورية وانعكاسات 
وارتفاع إيجار المنازل،  ذلك على الوضع االقتصادي، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة

 .عالوة على استمرار أعمال القصف والقنص واالعتقال

 
 مخيم حندرات

 معتقلون
من " إباء الشرقاوي"وابنتها الشابة " مريم الخطيب"اعتقلت قوات األمن السوري الالجئة الفلسطينية 

حاجز القطيفة بريف دمشق أثناء توجههم إلى مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في شمال 
" بالل الشرقاوي"هي شقيقة الالجئ " إباء"سورية لمحاولة الدخول إلى األراضي التركية، يذكر أن 

 34سماء وكانت مجموعة العمل قد وثقت أ ،الذي قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري
في حين بلغت الحصيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء أحداث  ،معتقلة فلسطينية

 .معتقاًل في السجون السورية اليزال مصيرهم مجهوالً  902الحرب 
 

 لبنان
مع دخول قرار األونروا األخير القاضي بقطع مساعدات بدل اإليواء عن الالجئين الفلسطينيين 
السوريين المهجرين إلى لبنان، حيز التنفيذ اليوم، وما سيتركه من تأثير سلبي على أوضاعهم 

ال المعيشية والحياتية، ورغم كل المناشدات والتحركات واالعتصامات لثنيها للتراجع عن قرارها إ
أن وكالة األونروا استمرت بالتهرب من مسؤوليتها وتطبيق هذا القرار معزية السبب إلى نقص 
تمويلها وعدم وفاء الدول بالتزاماتها المادية اتجاهها، وبدوره حذر مدير منظمة ثابت لحق العودة 
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صاعقة  األخير بوقف مساعداتها للنازحين والذي يشكل” األونروا"سامي حمود من تداعيات قرار 
لتلك العائالت بحيث أن العديد منهم مهددون بالمبيت بالشوارع في حال تم تنفيذ ذلك القرار 

 .الجائر
وأضاف حمود أن هناك الكثير من المآسي التي تواجه الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان 

جود فرص عمل مثل قلة المساعدات اإلنسانية من قبل المؤسسات الخيرية واالجتماعية وعدم و 
 .ألرباب وشباب تلك العائالت

 
ووصف مدير منظمة ثابت قرارات األونروا األخيرة بالقرارات الجائرة والظالمة، مشيرًا أن الوكالة 

تتهرب من مسؤولياتها تجاهه الالجئين 
الفلسطينيين عمومًا وفلسطيني سورية على 
وجه الخصوص، حيث بدأت بقطع مساعداتها 

 911ية الشهرية عن حوالى المالية اإلنسان
عائلة في بداية األمر، ومن ثم تخفيض مبلغ 
المساعدات الغذائية، وصواًل إلى القرار بوقف 
مساعدة بدل اإليواء لجميع العائالت بدءًا من 

 .5102شهر تموز 
ودعا سامي حمود األونروا إلى االستمرار 
بتقديم مساعداتها لالجئين وتحسين مستوى 

إلسراع في استكمال مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد واستمرار تقديم أداء الخدمات وا
 .المساعدات الطارئة لهم

ومن جانب آخر استمرت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالمساهمة في توزيع السلل الغذائية 
بلدات  العائالت الفلسطينية السورية المتواجدين في منطقة البقاع الغربي، حيث شمل التوزيع كافة

 .التي يقطنها فلسطينيي سورية في البقاع الغربي
 

 5102/ يوليو  -تموز  0الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى
الجئًا في ( 01.478) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  71 •

وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا في مصر، ( 4111)الجئًا في لبنان، ( 20411)األردن و
 .5102لغاية فبراير " األونروا"
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 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 44)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 593)يومًا، والماء لـ ( 713)منذ أكثر من  على التوالي، وانقطاع الكهرباء( 843)
 .ضحية( 084)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 402)

منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 294)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 897)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 81)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 330)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مص وحماةالعائدين في حو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


