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مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة يعتمد بيانًا مكتوبًا من مركز "
 "العودة حول فلسطينيي سورية كوثيقة من وثائق اجتماعه الدوري

      

 
 

  قدرته على دفع مصاريف عالجهالجئ فلسطيني سوري في لبنان قد تبتر قدمه لعدم 

 توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على عائالت نازحة من مخيم اليرموك للبلدات المجاورة 

 مؤسسة األمل تواصل تزويد أهالي اليرموك المحاصرين بالمياه  

  على التوالي( 088)استمرار انقطاع المياه عن مخيم درعا لليوم 
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 آخر التطورات

اإلنسان التابع لألمم المتحدة بيانًا مكتوبًا أودعه مركز العودة الفلسطيني في اعتمد مجلس حقوق 
لندن كوثيقة من وثائق اجتماعه الدوري، حيث يتضمن البيان كافة التفاصيل المتعلقة بأكثر من 

ضحية فلسطينية من حيث التوزيع وأسباب الوفاة، وذلك باالعتماد على احصائيات ( 2323)
أجل فلسطينيي سورية، كما يتناول التقرير معلومات عن حصار مخيم مجموعة العمل من 

اليرموك، واألوضاع اإلنسانية في باقي 
المخيمات الفلسطينية هناك، باإلضافة 
إلى المعتقلين الفلسطينيين وضحايا 

( 443)التعذيب الذين بلغ عددهم 
على األقل، كما أشار التقرير إلى 
 األوضاع االقتصادية السيئة التي
يعاني منها فلسطينيو سورية داخل 

 .سورية وفي البلدان التي هجروا إليها

يأتي ذلك بإطار سعي مركز العودة إلى نقل معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية إلى كافة 
المحافل الدولية، وذلك باالعتماد على االحصائيات والتقارير الحقوقية التي تصدرها مجموعة 

 .نيي سورية والمؤسسات الحقوقية والمتخصصة األخرىالعمل من أجل فلسطي

من ( عاماً  44) -اسم مستعار  -( أبو ياسين)وفي موضوع مختلف، أطلق الالجئ الفلسطيني 
سكان الغوطة الشرقية مهجر إلى مخيم البداوي في طرابلس شمال لبنان نداء استغاثة لمساعدته 

ة زرع شريان في الرجل اليسرى بسبب لعملي( أبو ياسين)بدفع تكاليف عالجه، حيث خضع 
تكفلت وكالة األونروا بدفع نصف  ،تقريباً ( $0337)انسداد شريان القلب، كلفته العملية االجمالية 

كمساعدة في تكلفة ( $0537)المبلغ، فيما استطاعت مؤسسات ولجان محلية تأمين مبلغ 
تكمال تكاليف العملية حيث الس( $0577)العالج، إلى أن المريض اليزال بحاجة لما يقارب 
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يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة حالت دون مقدرته على تأمين المبلغ، وبحسب المريض أن 
 .حالته مستمرة بالتدهور وفي حال تأخرت العملية قد يفقد إحدى قدميه ويجبر األطباء على بترها

أوضاعًا إنسانية غاية  وباالنتقال إلى الجنوب السوري، حيث يعيش من تبقى من الالجئين داخله
( 577)في الخطورة تتجلى في الجانبين الصحي والمعيشي، واستمرار قطع الماء عن المخيم منذ 

يومًا على التوالي، فتأمين مياه الشرب أصبح همًا يوميًا لألهالي لصعوبة تحصيلها، حيث تبعد 
إلى المخيم بواسطة  كم على أقل تقدير، كما يتم نقل المياه 07مصادرها عن المخيم حوالي 

واحد فقط، والذي ال يؤمن الحد األدنى من المياه، بسبب القنص المستمر لشوارع " صهريج "
 .المخيم من قبل قوات النظام واستمرار االشتباكات عل أطرافه

وبالرغم من تغذية خزان الماء الوحيد للمخيم إال أن مياهه ال تصل إلى معظم منازل المخيم 
 .بنية المتالصقة، مما اضطر األهالي لنقل الماء باألواني وخراطيم المياهبسبب طبيعة األ

 
 لجان عمل أهلي

بتوزيع بعض المساعدات الغذائية على العائالت الفلسطينية النازحة من " جفرا"قامت مؤسسة 
على مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة، ووفقًا للقائمين على التوزيع فإن التوزيع تم باالعتماد 

 .احصائيات لجنة العمل اإلغاثي ألهالي المخيم
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يذكر أن أبناء مخيم اليرموك يعانون من أوضاع معيشية صعبة إثر الحصار المشدد الذي 
القيادة العامة من جهة، ومجموعات  –يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .خرىالتي تسيطر على مساحات واسعة من المخيم من جهة أ" داعش"

مياه االستخدام المنزلي في مؤسسة أمل اليرموك الخدمية  فريق تعبئةوفي سياق متصل، يواصل 
والتنموية بتزويد أهالي اليرموك المحاصرين بمياه االستخدام المنزلي في عدد من النقاط الموجودة 

 .في األحياء المأهولة بالسكان، وذلك للتخفيف من معاناتهم والحفاظ على حياتهم

 
 6142/ حزيران ــ يوينو/ 41/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42.500)  •
لغاية " األونروا"ذلك وفق احصائيات وكالة و  الجئ فلسطيني سوري في مصر، (6000)  •

 .3703يوليو 
 .كياالجئ فلسطيني سوري في تر  (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 00.3)أكثر من  •

 .3703كانون األول 
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 0033)منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء ( 0704)لليوم 

 .ضحية( 050)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 444)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 040)
رة مجموعات أيام بعد سيط( 0020)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 577)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


