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في ثالث أيام عيد األضحى، جميع دول الجوار تستمر بمنع دخول "
 "الفلسطيني السوري إلى أراضيها

      

 
 

 أحد مجندي جيش التحرير الفلسطيني يقضي إثر االشتباكات في ريف دمشق 

  حصة من اللحوم على أهالي مخيم خان الشيح ومحيطه( 0444)توزيع ما يزيد عن 

  حصة من لحوم األضاحي على أهالي مخيم اليرموك( 044)مؤسسات أهلية توزع 
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 ضحايا

من " عمار محمود حميد عبد هللا"قضى الالجئ 
وذلك إثر  ،مجندي جيش التحرير الفلسطيني

االشتباكات الدائرة في بلدة تل صوان في ريف 
 .دمشق

يذكر أن قيادة جيش التحرير الفلسطيني كانت قد 
أجبرت بعض وحداتها على القتال إلى جانب قوات 

 .النظام السوري في عدد من المناطق بريف دمشق

 

 آخر التطورات

يين السوريين إلى أراضيها، وذلك تستمر الدول المحيطة بسورية بمنع دخول الالجئين الفلسطين
بالرغم أيضًا مما قد يعرض حياة الالجئين الفارين و  بالرغم من سوء األوضاع األمنية في سورية،

 .من الحرب والحصار لخطر الموت

حيث تمنع السلطات األردنية دخول الفلسطيني السوري إلى أراضيها تحت أي سبب، وذلك بعد 
 .رارًا رسميًا بذلك الخصوصأن أصدرت الحكومة األردنية ق
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فيما تضع السلطات اللبنانية شروطًا يصفها الالجئون بالتعجيزية للسماح لهم بالدخول إلى 
أراضيها، حيث أكد ناشطون إن من يسمح لهم هم فقط من يملكون أوراق تثبت أن لديهم مقابالت 

 .مطار بيروتللم الشمل في السفارات األوروبية، أو من لديهم حجز للسفر عبر 

أما تركيا فقد أوقفت سفارتها في بيروت إصدار تأشيرات دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية 
إلى أراضيها، وذلك منذ أكثر من عامين، فيما تستمر بعض السفارات التركية في دول الخليج 

 .بإصدار تأشيرات دخول لفلسطينيي سورية ممن يملكون إقامات في دول الخليج

اشطون حقوقيون أن تلك اإلجراءات من شأنها أن تعرض حياة الالجئين الفلسطينيين في ويرى ن
سورية للخطر، وأن ذلك يتنافى مع القوانين واألعراف الدولية المتعلقة بحماية الالجئين خالل 

 .الحروب واألزمات

به وفي موضوع مختلف، قامت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم خان الشيح والقرى المحيطة 
حصة من اللحوم على العائالت المتواجد هناك، حيث شمل التوزيع ( 0444)بتوزيع ما يزيد عن 

 .جميع األسر في المخيم من سكان المخيم والعائالت النازحة له

ويأتي ذلك التوزيع في إطار تعاون عدد من المؤسسات اإلغاثية منها جمعية اإلخاء اإلنسانية 
 ."IHH"و "KNRP" وجمعيتي 
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حصة من لحوم ( 044)إلى ذلك، قامت مؤسسة سراج للتنمية والرعاية الصحية بتوزيع حوالي 
األضاحي على العائالت في مخيم اليرموك بدمشق، حيث تم التوزيع بالتنسيق مع المكتب 

 .اإلغاثي ألهالي مخيم اليرموك، وذلك وفقًا للقائمين على مشروع األضاحي في مؤسسة سراج

رموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، يخضع لحصار مشدد من قبل قوات النظام يذكر أن مخيم الي
 .من جهة أخرى " داعش"السوري ومجموعات الجبهة الشعبية من جهة، ومجموعات تنظيم 

 

 6142/ سبتمبر –أيلول / 41/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 05544) •
 .سطيني سوري في لبنانالجئ فل( 005544) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444) •

 .0405يوليو 
الجئًا فلسطيني سوري في قطاع ( 0444)• .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0444) •

 .غزة
 .0400ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 97)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : اليرموكمخيم  •

( 0005)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0000)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 009)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 930)يومًا، والماء لـ 

منع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر ب: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0439)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0007)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 94)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 009)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا : والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا  •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


