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 "6102 يوينو -في سورية خالل شهر حزيرانفلسطينيًا قضوا 36 "
      

 
 

  الموالية للنظام يقضي في معارك حندرات" لواء القدس"أحد عناصر مجموعة 

  ألف فلسطيني في الجنوب الدمشقي 31مطالبات لألونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاه أكثر من 

 اعتقال الجئة فلسطينية سورية بتهمة دخول األراضي اللبنانية بطريقة غير نظامية 

 توزيع كسوة العيد على األطفال الفلسطينيين والسوريين في تركيا  
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 ضحايا

في حلب،  أحد أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين" أبوخالد -محيوا سخنيني "قضى الالجئ 
لواء "وذلك خالل اشتباكات جرت في محيط مخيم حندرات بين الجيش النظامي ومجموعة 

الموالية للنظام من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، مع العلم أنه " القدس
 .في مخيم النيرب" لواء القدس"أحد عناصر مجموعة 

 
 آخر التطورات

الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر حزيران " 63"جموعة العمل أن أعلن فريق الرصد والتوثيق في م
شخص بسبب القصف، " 06"الجئًا جراء إصابتهم بطلق ناري، و" 06"بينهم  ،6103/يوينو  -
آخرين جراء " 5"الجئين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، كما قضى " 4"و

 .الجئين برصاص قناص" 6"التفجير، فيما توفي 

يوينو  -ما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل حزيران في
 الجئًا،( 01)في ريف دمشق قضى : الفائت توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئين، وشخصان توفيا في دير الزور، والجئان في " 6"الجئين في حلب، وفي دمشق ( 3)و
 .رقةدرعا، وأخران في ال

" 6625"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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وفي سياق مختلف طالب الالجئون الفلسطينيون جنوب دمشق وعدد من الناشطين، وكالة غوث 

بتحمل مسؤولياتها اتجاه الالجئين الفلسطينيين في سورية " األونروا"الالجئين الفلسطينيين وتشغيل 
عمومًا وفي الجنوب الدمشقي خصوصًا، حيث تعاني العائالت الفلسطينية من وضع مأساوي 
بسبب البطالة الكبيرة واعتماد هذا الشعب الفقير بشكل رئيسي على كرتونة المساعدات المقدمة 

 .المساعدات التي تقدمها المؤسسات الفلسطينية العاملة في المنطقةو  نروامن األو 

وشددوا مطالبتهم من األونروا للدخول بأسرع وقت إلغاثة الالجئين الفلسطينيين ألن هناك 
عائالت بحاجة ماسة للمساعدات ويعيشون على الوجبة الرمضانية المقدمة من المؤسسات 

ت قرار ينصف هذا الشعب وعدم االرتباط بأشخاص يعملون العاملة، وأن تكون األونروا ذا
 .لمصالحهم الشخصية في المنطقة الجنوبية

أنه ولألسف لم توزع كرتونة "وقال الناشطون وعدد من الالجئين القاطنين جنوب العاصمة 
األونروا عليهم في شهر رمضان المبارك الذي شارف اإلنتهاء، متهمين عددًا من األشخاص 

توزيع و  الموجودين في المنطقة الجنوبية المنتفعين من تلك المساعدات بتمسكهم الستالم وادخال
كراتين وكالة الغوث وعرقلة أية جهود إليصال المساعدات من طرق أخرى لكي تبقى عملية 

أخذ نسبة من المساعدات و  كل هذا يصب لمصلحتهم الشخصيةو  التوزيع عن طريقهمو  االدخال
 .بحسب الناشطين% 61ال تقل عن 
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( 661)الجئ فلسطيني في المنطقة الجنوبية منهم ( 06511)وأكد الناشطون وجود أكثر من 
عائلة يتيمة، ويعتمدون بشكل كلي على ( 651)عاجز وأكثر من ( 325)و طفل رضيع

 .المساعدات المقدمة

 
جئة فلسطينية سورية وفي لبنان قام عناصر األمن العام اللبناني بصيدا جنوب لبنان باعتقال ال

، بحجة دخول األراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، فيما صرح زوج المعتقلة لمراسل "مع طفليها
مجموعة العمل في لبنان أن زوجته تعرضت للخديعة والنصب من قبل أحد السائقين الذين 

عام وأدخلها بطريقة يعملون على خط المصنع، مشيرًا إلى أن السائق قام بختم أوراقها من األمن ال
نظامية، وعندما ذهبوا إلى األمن العام لتسوية أوضاعها وتجديد اإلقامة، قام األمن العام اللبناني 
باعتقالها هي وأطفالها بتهمة التزوير والدخول إلى لبنان بطريقة غير نظامية، إال أنه عاد وأفرج 

 .عن األطفال وبقيت الزوجة رهن اإلعتقال منذ عشرة أيام

بدوره ناشد الزوج منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في لبنان والفصائل الفلسطينية واألونروا و 
 .للتدخل من أجل حل قضيتها واإلفراج عنها وخاصة أن أوالدها الصغار بحاجة إلى رعايتها

 ألف الجئ 46ُيشار إلى أّن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سورية البالغ تعدادهم حوالي 
 .معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية

كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة األمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه الالجئين 
فأحيانًا تصدر قرارًا بتجديد اإلقامات لمدة شهرين أو ثالثة  ،الفلسطينيين النازحين من سورية
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فلسطيني للحصول على اإلقامة فتستمر اإلجراءات أحيانًا شهرًا أو أشهر، ويتقدم الالجئ ال
 .شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على االنتهاء

باإلضافة إلى ذلك ال تسمح الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على 
 .أراضيه

ر أمة بتوزيع كسوة العيد مقدمة من مؤسسة السراء لإلغاثة وباإلنتقال إلى تركيا قامت جمعية خي
السوريين في مدن انطاكيا والريحانية وكرخان واسكندرونة و  اإلنسانية على األطفال الفلسطينيين

 .وأضنة والعثمانية

ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 
 .محافظات وسط وجنوب تركياو  الجئ موزعين بين اسطنبول آالف( 1)و( 3)

 

 6102/ تموز ــ يوليو/ 3/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

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

 .6105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.6)أكثر من  •

 .6105كانون األول 
نظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش ال: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0026)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0006)لليوم 
 .ضحية( 012)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 336)
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 635)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0052)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 102)حوالي : مخيم درعا •
نسبيًا مع الوضع هادئ : 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 

 


