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هو " عبد هللا العيسى"مصادر متعددة تؤكد لمجموعة العمل أن الشاب "
 "عاما   91مقاتل سوري وعمره 

      

 
 

 إصابة عدد من أبناء مخيم النيرب بشظايا رصاص متفجر سقط على مكان إقامتهم. 

  برصاص قناص في مخيم اليرموك المحاصرإصابة امرأة. 

 األونروا تفرض شروطاً تعجزية إلعادة إحصاء فلسطينيي سورية في لبنان: ناشطون. 

  لتعزيز التواصل بين " الوتساب"مجموعة العمل تدعو لالشتراك في مجموعات على

 .فلسطينيي سورية في المهجر
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 التطورات آخر  

" عبد هللا العيسى"من أجل فلسطينيي سورية، أن الشاب  أكدت مصادر متعددة لمجموعة العمل
إحدى مجموعات المعارضة السورية " نور الدين زنكي"الذي ظهر في تسجيل بثته مجموعة 

المسلحة وهي تقوم بذبحه، ليس فلسطيني الجنسية وهو من المواطنين السوريين من سكان مدينة 
 .يحمص، وهو أحد المقاتلين إلى جانب النظام السور 

 
كما قامت مجموعة العمل بمتابعة القضية عبر مراسليها ومن خالل التدقيق في المعطيات 
الجديدة التي وردت والتي نشرت حوله، فحصلت مجموعة العمل على صورة عن مكان عزاء 
عائلة الشاب يظهر فيها صورًا وهو بزّيه العسكري، كما نشرت صفحات محسوبة على المعارضة 

 .عاماً ( 91)لبطاقة الشاب العسكرية مرفقة مع صورته وتؤكد أن الشاب عمره السورية صورًا 

التي حصلت بحلب هي " الذبح"وتؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن جريمة 
 .جريمة مدانة وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي واإلنساني بغض النظر عن جنسية الضحية

ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا ( 1919)ل وثقت وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العم
 .منذ بدء أحداث الحرب في سورية

وفي سياق مختلف، نقل مراسل مجموعة العمل، أن عددًا من أبناء مخيم النيرب أصيبوا بشظايا 
بالل "، "أحمد عزام"رصاص متفجر سقط على مكان إقامتهم، وأشار المراسل أن المصابين هم 

 .الصدر والبطنو  ، منوهًا أن إصاباتهم كانت باليد والقدم"محمود عزام"، "سعيدعزامأحمد "، "عزام
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يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقعًا استراتيجيًا 
لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى وقوع 

المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في  ضحايا في صفوف
 .سورية

 
في حين قالت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر، أن امرأة أصيبت في شارع اليرموك 
الرئيسي، برصاصتي قناص لم يعرف مصدرهما، وتم إسعاف المصابة إلى مركز اإلنقاذ الطبي 

داعش وجبهة النصرة يعتلون المنازل،  -أن قناصة كل من تنظيم الدولة  داخل المخيم، علماً 
 .اضافة إلى قناصة النظام السوري والمجموعات الموالية لها

إلى ذلك، يواصل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام 
على التوالي، مما فتح باب معاناة كبيرة يومًا ( 9911)بحصارها على مخيم اليرموك ألكثر من 

( 9919)يومًا والكهرباء منذ أكثر من ( 081)على األهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء منذ 
يومًا وُمنع على إثره ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو 

ليها مجموعات من األمن السوري الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر ع
 .والمجموعات الفلسطينية الموالية لها
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فيما أدى القصف المتكرر والحصار المستمر إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم عن 
العمل، وتم قضاء عدد من الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون، وزاد من تازم 

" النصرة"للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة " داعش"م أوضاع األهالي اقتحام تنظي
 ".داعش"، حيث انسحبت العديد من الجهات اإلغاثية تحت تهديدات 9192مطلع إبريل 

 
 لبنان

أكد عدد من الناشطين الفلسطينين السوريين في لبنان لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سرت بين أبناء فلسطينيي سورية في لبنان بعد إعالن سورية أن حالة من الغضب والسخط 

يوليو الجاري تحديث بيانات العائالت الفلسطينية السورية _ تموز /  92األونروا عن قيامها يوم 
في لبنان، وذلك بسبب الشروط التي وضعتها األونروا لتحديث تلك البيانات، واصفين تلك 

جميع أفراد العائلة شخصيًا إلى مراكز اإلحصاء الشروط التي طلبت بموجبها األونروا حضور 
مثل ايصاالت كهرباء  9199التابعة لها، واصطحابها مستند يثبت اإلقامة في سوريا قبل آذار 

 .هاتف، عقد ايجار، شهادة مدرسية لألطفال، باإلضافة إلى الوثائق الشخصية األخرى بالتعجيزية

سب تعبيرهم، الخاص بإعادة التسجيل لالجئين كما دعوا إلى رفض قرار األونروا التعسفي بح
الفلسطنيين السوريين من سوريا إلى لبنان، حيث اعتبروا أن قرار حضور العائلة كاملة مع فاتورة 
كهرباء ومياه يحمل في طياته منتهى الذل واإلهانه لالجئين، مؤكدين أنه طالما رب العائلة يقدم 

صرار على بعض الشروط التي ال تقدم وال تُأخر في عملية لألنروا كافةاألوراق الثبوتية فلما اإل
 .اإلحصاء



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

وبدورها دعت لجنة المتابعة لالجئين الفلسطنيين السوريين في البقاع األوسط والغربي فلسطينيي 
سورية في لبنان إلى االعتصام في اليوم الذي حدته األونروا إلعادة التسجيل، كما طالبت 

الشروط المجحفة أو تعديلها، وعدم ذهاب الالجئ الفلسطيني إلى األونروا بالتراجع عن هذه 
نما أن تقوم األونروا بالذهاب إلى بيوت الالجئين الفلسطينيين السوريين  .مكاتب األونروا وا 

 
بتحديث بيانات الالجئين  9192/ يونيو –تجدر اإلشارة أن األونروا قامت في شهر حزيران 

واإلتصال هاتفيًا  ،وذلك عن طريق القيام بزيارات ميدانية لمنازلهم الفلسطينيين المقيمن في لبنان،
 .بهم

ويعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان والذي يقدر عددهم بحسب احصائيات األونروا 
ألف الجئًا من أزمات مركبة، من أبرز وجوهها األزمات القانونية واالقتصادية، حيث تتخذ  29

ة اجراءات مشددة بحقهم خاصة فيما يتعلق بالقيود التي فرضت على دخولهم السلطات اللبناني
مكانية تمديد إقاماتهم، األمر الذي أدى لتشتيت العديد من العائالت بسبب تلك  إلى لبنان وا 
يجارات  اإلجراءات، أما من الجانب االقتصادي فتعاني العائالت من غالء المعيشة بشكل عام وا 

افة إلى عدم قدرة الالجئين على العمل في لبنان وذلك لعدة أسباب من المنازل بشكل خاص إض
 .بينها الوضع القانوني وانتشار البطالة
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  مجموعة العمل

 حرصًا على تعزيز التواصل بين أبناء فلسطينيي سورية في البلدان التي ُهجروا إليها
مجموعات الوتساب  لالشتراك في( لندن)تدعوكم مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

 :الخاصة بالبلدان التالية

وذلك سعيًا إليصال معاناة فلسطينيي  "لبنان -تركيا  -ألمانيا  -هولندا  -السويد  -بريطانيا "
سورية أينما وجدوا، حيث سينشر على تلك المجموعات كل ما هو جديد وهام بما يخص قضايا 

ر العقبات والمشاكل التي تواجه فلسطينيي فلسطينيي سورية، كما سيتاح ألعضاء المجموعات نش
 .سورية في بلدان لجوؤهم الجديدة

 :لالشتراك يرجى ملئ النموذج التالي، وسيتم إضافتكم على المجموعة المخصصة لبلدكم*

https://goo.gl/kbDT0m 

 

 0292/ يوليو تموز ــ/ 02/وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .9192يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 29.9)أكثر من  •

 .9192األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

 يوماً ( 081)يومًا، والماء لـ ( 9919)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 9911)
 .ضحية( 982)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

https://goo.gl/kbDT0m
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 181)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 9922)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 812)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


