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المنصرم  5102/الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر كانون األول  "21"
 "في سورية

      

 
 

 أهالي مخيم الرمدان يعانون من عدم االستقرار واألمن واآلمان 

  الوصول إلى اليونانرضيع ووالدته يقضيان غرقاً أثناء محاولتهم 

  الجئاً من سورية أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان( 43)السلطات التركية توقف 

 1100  عائلة فلسطينية سورية مهجرة في صور اللبنانية تشكو شح المساعدات

 اإلغاثية
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 احصائيات
خالل شهر كانون الجئًا فلسطينيًا قضوا " 12"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئان توفوا تحت و  الجئًا جراء إصابتهم بطلق ناري،" 21"بينهم  ،1122/ديسمبر  –األول 
التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى الجئين بسبب القصف، والجئ نتيجة قلة 

ضحية قضت اختناقًا، والجئ إثر التفجيرات، وضحية قضت بعد خطفها ومن و  الرعاية الطبية،
 .قتلها ثم

فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر كانون األول 
في دمشق وحدها قضى : ديسمبر المنصرم توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي -
الجئان في و  آخرين في حلب،( 1)و الجئين في ريف دمشق،( 8)الجئين، إضافة إلى ( 4)

 .الجئين قضوا في مناطق متفرقة( 4)، ودرعا
 

 
 آخر التطورات

تشهد المناطق المتاخمة لـمخيم الرمدان الذي يقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق بمسافة 
كم تقريبًا توترًا أمنيًا كبيرًا مما انعكس ذلك  9كم، ويبعد عن مدينة الضمير مسافة  21مايقارب 

االستقرار واألمن واآلمان، جراء استمرار االشتباكات على سكانه الذين يشتكون من عدم 
والقصف المتبادل بين الجيش النظامي جهة ومجموعات المعارضة السورية من جهة أخرى، 
كما يعاني أهالي المخيم من أزمات معيشية خانقة، أهمها انتشار البطالة وعدم توفر المواد 

 .الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار
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 اليونان

، انتشاله لجثماني رضيع ووالدته قضيا إثر غرق المركب يوم أمس أعلن خفر السواحل اليونانية
 .الذي كان يحملهما مع العشرات من المهاجرين نحو اليونان

مهاجرًا ( 18)ووفقًا لبيان خفر السواحل فإن صيادين محليين أبلغوا عن غرق مركب على متنه 
 .أغاثونيسيقرب سواحل جزيرة 

التي تعنى بإنقاذ المهاجرين ومقرها مالطا، " مواس"وأضاف البيان أن سفينة تابعة لمنظمة 
مهاجرًا كانوا قد نجحوا في تسلق الصخور، بينما ( 18)توجهت على الفور، وتمكنت من إنقاذ 

 .انتشل الصيادون جثة امرأة وطفل

 
بيثاغوريو في جزيرة ساموس مع عشرة مصابين وذكر البيان أنه تم نقل جثتي الغريقين إلى مرفأ 

 .تم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي العالج من الجفاف
الجدير بالذكر أن اآلالف من الالجئين من سورية يقصدون اليونان عبر قوارب الموت التي 
تنطلق من السواحل التركية، في محاولة إلى الوصول إلى اليونان ومنها إلى باقي الدول 
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ية، هذا وقد كانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أكدت في وقت سابق أن األوروب
 .ألفاً ( 12)عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في أوروبا قد تجاوز 

 
 تركيا

الجئًا من سورية، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان ( 14)اعتقلت السلطات التركية 
فرقًا تابعة لقيادة قوات خفر "ية، وبحسب وكالة األناضول لألنباء فإن انطالقًا من الشواطئ الترك

إثر تلقيها ( إيجه)المطلة على بحر ( أيدن)السواحل التركية نفّذت عملية قبالة سواحل والية 
 ."بالًغا عن محاولة هجرة غير شرعية إلى اليونان

شخصًا يحملون الجنسية  (14)فرق خفر السواحل التركية قامت بتوقيف "وأكدت الوكالة إن 
عامًا كان يقود ( 24)السورية ونقلتهم إلى إدارة الهجرة باإلضافة إلى مهرب يبلغ من العمر 

 ."القارب المستخدم للهجرة
ُيذكر أن تركيا كانت قد وقعت قبل أسابيع اتفاقًا مع االتحاد األوروبي، تنص إحدى فقراته على 

 .ةقيام تركيا بمكافحة الهجرة غير الشرعي

 
 لبنان

وردت رسائل عديدة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من عائالت فلسطينية سورية 
مهجرة إلى مدينة صور اللبنانية، تشكو فيها تجاهل المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية 
وعدم تقديم المساعدات لهم، وبحسب تلك العائالت فأنهم يعانون من أوضاع صعبة جدًا على 

وما زاد من مأساتهم وفاقمها معاملة الحكومة  ،كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية
عدم شعورهم باألمن و  اللبنانية لهم كنازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية،

قاماتهم وحملة واألمان نتيجة السياسات المتقلبة التي يمارسها األمن العام اتجاههم وعدم تجديد إ
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باإلضافة إلى ذلك ال تسمح ، االعتقال التي يقوم بها بين الحين واآلخر بحجة انتهاء إقاماتهم
 .الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها

أما من الناحية المعيشية فقد آثر قرار األونروا األخير بتقليص خدماتها لالجئين وقطع مساعدة 
 .بدل اإليواء سلبًا على أوضاعهم المعيشية واإلنسانية

ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مدينة صور جنوب لبنان يبلغ حوالي 
ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب " 41"عائلة من أصل  2211

 .الدائرة في سورية
 

 5102/ كانون الثاني ــ يناير / 3/رقام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات وأ
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 415211)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)لبنان، 
 .1122لغاية يوليو 

 -سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر ألف الجئًا فلسطينياً ( 12.1)أكثر من  •
 .1122كانون األول 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 412)يومًا، والماء لـ ( 982)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 922)لليوم 

 .ضحية( 284)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 110)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 911)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 11)مار حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ود( 011)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 


