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 2447: العدد

 تعرض ثالثة أشقاء من أبناء مخيم خان دنون لحادث دهس بدارجة نارية •

 حريق في أحد المحال التجارية في مخيم العائدين بحمص •

 آخرين اعتقلوا منذ بداية النزاع في سورية 28موظفاً في األونروا قضوا و 18 •

17-07-2019 

 "مجموعة العمل تصدر تقريراً توثيقياً بعنوان اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان"



 

 آخر التطورات

ضمن سلسلة تقاريرها الدورية التي تتناول أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين أصدرت 
ًا توثيقيًا بعنوان "اللجوء الفلسطيني السوري في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقرير 

لبنان" يتناول التقرير الواقع المعيشي واإلنساني والصحي والتعليمي لالجئين الفلسطينيين السوريين 
 في لبنان، ودور األونروا والحراك األهلي الفلسطيني السوري.

وء على أوضاع الالجئين ( صفحة من القطع المتوسط الض93كما يسلط التقرير الذي يقع في )
العام الذي شهد اللجوء - 2013الفلسطينيين من سورية إلى لبنان خالل الفترة الممتدة من بداية 

الذي  2018ولغاية عام -األكبر، خاصة بعد تهجير سكان مخيم اليرموك ومخيمات ريف دمشق
 م في سورية.شهد دعوات فلسطينية ولبنانية إلعادة الالجئين الفلسطينيين إلى مخيماته

 



 

خصص التقرير فصاًل عن هجرة الالجئ الفلسطيني السوري من لبنان إلى أوروبا والطرق التي 
اتبعها، موضحًا أن الظروف المعيشية واالقتصادية التي عانى منها الغالبية العظمى من 

ير الالجئين؛ دفعت بهم إلى الهجرة غير النظامية من جهة وبتنظيم اعتصامات للمطالبة بالتهج
من جهة أخرى، وانتشار ظاهرة المطالبة بالهجرة الجماعية بين الالجئين الفلسطينيين السوريين 
في لبنان من جهة أخرى، في حين اتخذ البعض منهم قرارًا بالهجرة من لبنان إلى أوروبا بطرق 
 ملتوية وخطرة، غير آبهين للنتائج، حتى لو كانت في بعض األحيان تكّلفهم حياتهم، بعدما

 استوت لديهم األشياء.

في حين تطرقت مجموعة العمل في تقريرها للحديث عن الهجرة المعاكسة إلى سورية رغم 
المخاطر الشديدة التي تعتريها، حيث اضطرت الظروف العشرات من العائالت للعودة إلى 

 سورية، رغم الخطورة العالية التي تشكلها عليها.

ن أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق يوم أمس االثنين في سياق مختلف تعرض ثالثة أشقاء م
إلى حادث سير، وبحسب التفاصيل التي تحصل عليها مراسل مجموعة العمل أن ثالثة أطفال 
توائم هم أوالد الالجئ الفلسطيني عبد هللا سالم صدمهم سائق دراجة نارية على طريق كراميش 

ور إلى إحدى المشافي إلجراء الفحوصات كان يقود بسرعة مفرطة، حيث تم اسعافهم على الف
 إلى وجهة مجهولة. النارية بالفرارالالزمة وتلقي العالجات الضرورية، في حين الذ سائق الدراجة 

وكان أهالي مخيم خان دنون اشتكوا في وقت سابق من ظاهرة قيادة الدراجات النارية بأزقة 
، معربين عن تخوفهم من هذه الظاهرة وحارات المخيم بتهور من قبل المراهقين وصغار السن

التي انتشرت بصورة غير مسبوقة في المخيم، مؤكدين أنها باتت تشكل خطرًا على حياة راكبيها 
 وحياة األهالي.

وحّمل األهالي اللجان الشعبية الموالية للنظام التي تسيطر على المخّيم، مسؤولية الفلتان األمني 
ة أن العديد من سائقي الدراجات النارية هم عناصر من واالستهتار بحياة المدنيين، خاص

المراهقين، كما طالبوا بوضع حد لهذه الظاهرة قبل أن تستفحل وآلية للمراقبة ومحاسبة هؤالء 
 المتهورين.

 



 

تموز/ يوليو الجاري حريق في أحد المحال التجارية في  15في وسط سورية اندلع يوم االثنين 
فلسطينيين بحمص، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن الحريق نشب في مخيم العائدين لالجئين ال

مطعم شاورما اكسبريس بشارع القدس الكائن، حيث عمل األهالي وفوج اإلطفاء على اخماده، 
 من دون معرفة أسباب الحريق، وقد اقتصرت األضرار على الماديات.

 
ي األهالي من انقطاع التيار ويعاني مخيم العائدين في حمص أزمات معيشية خانقة، إذ يشتك

مستمر، يترافق ذلك مع غالء األسعار الفاحش وانتشار  وبشكلالكهربائي ولساعات طويلة 
البطالة وضعف الموارد المالية، بسبب أحداث الحرب في سوريا والتي أثرت بشكل كبير على 

 المخيمات الفلسطينية.

( موظفًا في 18لسطينيين "أونروا" إن )من جانبها قالت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الف
( موظفًا 28مؤسسات األونروا في سورية قضوا منذ بدء النزاع في سورية، فيما أكدت أن هناك )

 آخر في عداد المفقودين أو يفترض أنهم معتقلين.

وأضافت الوكالة أن الموظفين الضحايا قضوا ألسباب مختلفة كالقصف والقنص ورصاص طائش 
 لقتل أو بانفجار، وفي عدة مناطق من سورية.والخطف ثم ا

موظف وموظفة يعملون في سورية، وتعتمد األونروا  4000وأشارت األونروا أن ما يقارب من 
على موظفيها من أجل القيام بخدماتها الرئيسة في مجال التعليم والصحة واإلغاثة، عالوة على 

 تقديم الدعم اإلنساني لالجئين الفلسطينيين.



 

لى أن قوات النظام السوري والسوري استهدفت منشآت ومدارس وكالة األونروا في يشار إ
مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح وحندرات والمزيريب، وخّلفت عشرات الضحايا من المدنيين 

 وطالب المدارس وعاملين لدى الوكالة.

 


