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فلسطينيو سورية في لبنان يشتكون من اقتطاع األونروا جزء من "
 "مخصصاتهم المالية الشهرية

 

 
 

 قصف ليلي عنيف يستهدف مخيم اليرموك بدمشق •

الجئين فلسطينيين من أبناء  5عام مضى على مجزرة الثالثاء الدامي التي راح ضحيتها  •

 مخيم خان الشيح

 استمرار معاناة الفلسطينيين جنوب سورية وسط تقصير "األونروا" بأداء مهامها •

 الخيرية توزع سلل غذائية على العائالت الفلسطينية السورية في وادي الزينة •
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 آخر التطورات

اشتكى عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان من قيام وكالة األونروا باقتطاع جزء 
المالية الشهرية، دون إبداء األسباب، حيث تقوم األونروا في كل شهر بخصم  من مخصصاتهم

$ من حساب العائالت الفلسطينية السورية الموجود في 6آالف ليرة لبنانية ما يعادل  10مبلغ 
 .بطاقة الصراف اآللي دون أن تبدي األسباب الحقيقية من وراء ذلك

لبنان بشرح وتوضيح سبب هذا الخصم غير المبرر، بدورهم طالب الالجئون وكالة األونروا في 
الذي طال شريحة واسعة من المستفيدين من مساعداتها المالية، معتبرين قيامها باقتطاع هذا 

 .المبلغ من بطاقة الصراف اآللي الخاصة بهم عملية غير قانونية

 
بدمشق لقصف وفي جنوب العاصمة السورية دمشق تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

ليلي عنيف استهدف أحياء متفرقة منه، حيث تعرض شارع فلسطين في ساعات متأخرة من ليلة 
 أمس للقصف بالقذائف الثقيلة التي تسببت بدمار كبير في منازل المدنيين.

فيما وردت أنباء لمجموعة العمل عن انهيار أحد األبنية في ساحة الريجية بشكل كامل، إال أنه 
 بسبب توتر األوضاع األمنية في المخيم. ،مجموعة التأكد من صحة الخبرلم يتسن لل

في غضون ذلك مر عام على ارتكاب قوات الجيش واألمن السوري مجزرة بحق مدنيين من أبناء 
قام النظام السوري بارتكاب مجزرة مروعة راح  2016 مايو /رأيا 17مخيم خان الشيح ففي يوم 
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يين من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق، حيث قام عناصر النظام الجئين فلسطين 5ضحيتها 
باستهداف سيارة مدنية كانت تقل عددًا من الالجئين أثناء مرورها عبر المنفذ الوحيد الذي يربط 

قوع خمسة ضحايا على األقل بينهم طفل و  بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، ما أسفر عن
 .ووالدته

"روضة جبر"، و"حمزة محمد الدالي"، و"حازم  محمد ماجد سند" ووالدته" الطفل والضحايا هم
 باإلضافة إلى وقوع عدد من اإلصابات. حسين هزاع"، و"عويد مظهور"

 
إلى ذلك ال يزال األهالي يعانون من الحصار غير المعلن الذي تفرضه قوات النظام على 

ذن وتصريح رسمي، وبحسب مراسل المخيم، والذي يمنع دخول وخروج المدنيين منه وإليه إال بإ
مجموعة العمل أن هناك الكثير من العائالت منذ عدة أشهر ال تزال خارج المخيم بانتظار 

 .السماح لهم بالدخول إلى منازلهم

بدوره أكد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية، أن الالجئين الفلسطينيين في الجنوب السوري 
اف أن مدن وبلدات محافظة درعا وخاصة مخيم درعا يعيشون وضعًا إنسانيًا صعبًا، وأض

لالجئين الفلسطينين يعانون من قطع للتيار الكهربائي أغلب األوقات وقطع االتصاالت األرضية 
 والخلوية ومياه الشرب أيضًا.

حيث تشهد المناطق المحررة ارتفاعًا بأسعار معظم المواد الغذائية وغالء أجور المنازل للنازحين 
ن المناطق المدمرة، كما تعاني األهالي من نقص كبير في المواد الغذائية والمحروقات إليها م
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وارتفاع أسعارها، وهناك نقص حاد في مادة حليب األطفال والرضع حيث انقطع من الصيدليات 
 والمشافي الميدانية.

الحديثة وقلة في حين تعاني المشافي الميدانية في محافظة درعا من نقص حاد باألدوية واألجهزة 
األدوية لتغطية حاجة الجرحى والمرضى، عالوة على إغالق الكثير من مشافي المناطق المحررة 

 بسبب تعرضها للقصف والدمار الذي لحق بها.

إغاثيًا وزعت الهئية الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع جمعية اإلرشاد واإلصالح 
لسطينية المهجرة من سورية إلى منطقة وادي الزينة جنوب ( سلة غذائية على العائالت الف200)

 .لبنان

ووفقًا للقائمين على الهيئة فإن التوزيع يأتي ضمن مشاريع إغاثية للعائالت المهجرة والمتضررة 
 والمحتاجة من الالجئين الفلسطينيين السوريين والقاطنين في منطقة وادي الزينة.

 
 2017مايو  –أيار  17حتى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3498) •
 ( امرأة.461)

( 99( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1603) •
 امرأة.
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لعامة على مخيم اليرموك القيادة ا –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1398يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1129انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.980)

( يومًا، 1473يم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخ •
 .( أيام207والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 85حوالي ) •
( 17األردن ) ( ألف، وفي31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


