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مجموعة العمل تتوقع انخفاض أعداد فلسطينيي سورية في لبنان إلى "
 "ألف الجئ 30نحو 

 

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني جراء قصف استهدف حي الحمدانية في حلب  

  لحركة شباب العودة الفلسطينية" في تدمرمقتل أربعة عناصر من قوات الجليل التابعة"  

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق 

 ( الجئ من مخيم خان الشيح الجيش النظامي يستمر بمنع عودة 2000بعد تهجير )

 األهالي

 مدارس "األونروا" تستأنف عملها في مخيم خان الشيح بريف دمشق 
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 ضحايا

التابعة قتل أربعة عناصر من قوات الجليل 
"لحركة شباب العودة الفلسطينية" الموالية 
للنظام السوري خالل مشاركتهم القتال إلى 
جانب الجيش النظامي في تدمر بريف 

، "حمص، والضحايا هم "عقبة سمير يونس
الحمدان" والشقيقان "علي حسن  مروان نزار"

 .الزاهر" و"يامن حسن الزاهر"

 سابق أنها تشارك في معارك تدمر وحلب ودير الزور "قوات الجليل" قد أعلنت في وقت كانت
 .الرقةو 

عامًا( جراء قصف بقذائف الهاون  45) كما قضى الالجئ الفلسطيني "أدهم أحمد سليم درويش"
 .استهدف حي الحمدانية الخاضع لسيطرة النظام في القسم الغربي من مدينة حلب

(، 3410راء الحرب الدائرة في سورية إلى )وبذلك يرتفع عدد الالجئين الفلسطينين الذين قضوا ج
 .بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية

 

 آخر التطورات

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنها تتوقع انخفاض في أعداد فلسطينيي سورية 
المؤشرات  ، وذلك من خالل2017ألف عام  30ألف الجئ إلى نحو  42في لبنان من 

والحاالت التي رصدتها مجموعة العمل في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على امتداد الرقعة 
 .الجغرافية في لبنان

وأشارت المجموعة أنها رصدت تصاعد في انخفاض عدد فلسطينيي سورية في لبنان نتيجة 
ة بعض العائالت إلى إضافة إلى عود ،عمليات لم شمل العائالت ضمن ملفات اللجوء إلى أوروبا
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سورية جراء تدهور األوضاع االقتصادية وعدم القدرة على القيام بأعباء الحياة في لبنان وانتشار 
البطالة والتقليصات االغاثية سواء المقدمة من األونروا او المؤسسات والجمعيات االغاثية، 

 .وانخفاض وتيرة العنف في بعض المناطق في سورية

العمل إلى أن العامل األهم في عدم حدوث زيادة في أعداد الالجئين الفلسطينين ونوهت مجموعة 
يقضي بمنع  2014السوريين في لبنان هو إصدار السلطات اللبنانية قرارًا في بداية شهر أيار 

 .دخول الفلسطينيين من سورية إلى األراضي اللبنانية

 
، 2013ألف الجئ مع بداية  80من قرابة وبحسب وكالة األونروا فقد انخفضت أعداد الالجئين 

أرتفع الرقم نحو  2014ابريل  –الجئًا في تموز من العام نفسه، وفي نيسان  42,444إلى قرابة 
أعلنت األونروا أن اإلحصائيات تشير إلى  2014نوفمبر -الجئًا، وفي تشرين الثاني  53077

ت بياناتها إلى إنخفاض العدد مجددًا الجئًا، بينما أشار  44431أن أعداد الالجئين تقلصت إلى 
 .2015مع بداية  42,500إلى 

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يوم أمس اندالع 
اشتباكات عنيفة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة من جهة، وقوات المعارضة السورية 

واجهات في منطقة المحكمة وساحة الريجة، وشارع المسلحة من جهة أخرى، حيث تركزت الم
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عين غزال، ومنطقة ثانوية اليرموك، ترافق ذلك مع قصف المخيم بعدد من قذائف الهاون 
 .اقتصرت اضرارها على الماديات

ومن جهة أخرى أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية استمرار حواجز الجيش 
لمخيم إلى منازلهم، وذلك بالرغم من إبرام النظام والمعارضة المسلحة النظامي بمنع عودة أهالي ا

التفاق يقضي بخروج المعارضة المسلحة من منطقة خان الشيح والبلدات المجاورة لها، باإلضافة 
( الجئ من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق بينهم ناشطون 2000إلى خروج أكثر من )

 .إغاثيون وإعالميون 

استأنفت مدارس وكالة "األونروا" عملها في مخيم خان الشيح، وذلك بعد توقف دام  وفي السياق
حوالي الشهر، حيث توقفت عن العمل إثر استهداف مدرسة "بيريا" بصاروخ من نوع "فيل" وذلك 

 .وفق ما نقله ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 إحصائيات وأرقام حتى / 14/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

  2016الجئ فلسطيني سوري في األردن وفق احصائيات األونروا لغاية أيلول  (17000) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (31,000)  •
الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية  (6000)  •

 .2015يوليو 
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 .سوري في تركياالجئ فلسطيني  (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة العامة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( يومًا، 1334باء منذ أكثر من )( على التوالي، وانقطاع الكهر 1275على المخيم لليوم )
 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )795والماء لـ )

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 .( يوم على التوالي1128)
سيطرة مجموعات  ( يوم بعد1320مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •

 .المعارضة عليه
 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )978مخيم درعا: حوالي ) •
مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


