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وا بالتراجع عن قراراتها فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون األونر "
 "الجائرة

 
 

  أربع ضحايا فلسطينيين يقضون في سورية بينهم الجئين برصاص عنصر أمن
 سوري 

 31  اليرموك يقضون منذ بداية شهر أيار الحاليالجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم 

  قصف واشتباكات متقطعة في مخيم اليرموك 

  قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح 

 اشتباكات عنيفة بمحيط مخيم النيرب في حلب 

 07 % من مباني مخيم درعا مدمرة بسبب استمرار تعرضه للقصف 

 
 
 

 



 

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

 

 
 لبنان

بالتراجع عن قرارها القاضي ( األونروا)من وكالة طالب فلسطينيو سورية المهجرون إلى لبنان 
بتقليص مساعداتها النقدية المقدمة لهم، وتوعدوا بتصعيد احتجاجاتهم التي بدؤوها باالعتصامات 
واقتحام بعض المدارس التابعة لألونروا، إلى أن تصل إلى ذروتها التي ال يمكن ألحد أن يتوقع 

مجموعة العمل في لبنان أن األونروا تتذرع في كل مرة نتائجها، وأفاد أحد الالجئين لمراسل 
بحجج واهية لقطع المساعدات المالية عن فلسطينيي سورية، وأضاف أن الالجئ الفلسطينيقد 
ضاقت به الدنيا بما رحبت، خاصة في ظل المعاناة الحقيقية التي يعيشونها في لبنان والتي 

ومة اللبنانية ضدهم،من عدم تجديد اقامات، إلى تتمثل باإلجراءات التعسفية التي تتخذها الحك
 .منعهم من دخول أراضيها، إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية كالجئين

$ 011ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل ( 051)يذكر أن األونروا أعلنت أنها ستقوم بقطع مبلغ 
ألف فلسطيني مهجر من  43، التي كانت تدفعها ألكثر من 5105يوليو  -ابتداًء من شهر تموز

 .سورية الى لبنان، كبدل إيواء لهم
 

 ضحايا
أربعة الجئين فلسطينيين قضوا في سورية بينهم ضحيتين قضيا برصاص األمن السوري، فيما 

 : قضى الثالث تحت التعذيب، والرابع جراء االقصف، والضحايا هم
مخيم خان الشيح لالجئين  من أبناء" مهند خالد محمد"و" طارق إسماعيل محمد"الالجئان 

الفلسطينيين بريف دمشق، قضيا برصاص أحد عناصر األمن السوري الذي أطلق عليهم النار 
 .في جرمانا ابالقرب من منزلهم

ووفقًا ألحد الناشطين أن أحد عناصر األمن المتواجدين على حاجز للجيش النظامي في البلدة 
قام باللحاق بهما بعد أن حصلت مشادة كالمية بينهما وبينه وقام بإطالق النار عليهما بشكل 

 .وفاتهما على الفورمباشر مما أدى إلى 
ناء مخيم خان الشيح لالجئين من أب( عاماً  55" )محمد صالح الهاشم"كما قضى الالجئ 

وفاته  نبأالفلسطينيين بريف دمشق، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، يشار أن ذويه تلقوا 
 .أحد المعتقلين الذين أفرج عنهم في وقت سابقداخل السجن عبر 
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نطقة أحد القادة الميدانيين للواء شهداء اليرموك في الم" عرفات سيد القديري"فيما قضى الالجئ 
الغربية من حوران، إثر اشتباكات بين مجموعات من لواء شهداء اليرموك التابع للمعارضة 

 .السورية المسلحة من جهة، وبين عناصر جبهة النصرة من جهة ثانية
وفي سياق متصل قضى ثالثة عشر الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم اليرموك منذ بداية شهر أيار 

ضوا جراء االشتباكات والقصف، والجئ نتيجة نقص الرعاية الطبية، منهم ق 9مايو الجاري،  –
 .وآخر في ظروف غامضة، والجئان تحت التعذيب في السجون السورية

ضحية من أبناء مخيم اليرموك  0011يجدر التنويه أن مجموعة العمل وثقت أسماء أكثر من 
 .قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية

 
 القديريعرفات سيد 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق، ليل أمس، للقصف الذي استهدف مناطق 
متفرقة منه، والذي تزامن مع اشتباكات متقطعة على عدة محاور من المخيم منها محور شارع 

 .الثالثين

 
 الدمار في مخيم اليرموك
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وغياب العمل اإلغاثي وذلك إثر انسحاب معظم إلى ذلك يشهد اليرموك حالة من التوتر 
/ داعش للمخيم مطلع إبريل –الناشطين اإلغاثيين من المخيم إثر اقتحام مجموعات تنظيم الدولة 

 .وذلك خوفًا على حياتهم الماضي نيسان
القيادة العامة يفرضان حصارًا  –الجدير بالذكر أن الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .يوماً ( 696)على المخيم منذ أكثر من  مشدداً 
حالة من الهلع والرعب، نتيجة استمرار القصف العنيف بفي حين أصيب سكان مخيم خان الشيح 

بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية، الذي أسفر عن وقوع ضحيتين على األقل وعدد من الجرحى 
 .في صفوف المدنيين بينهم أطفال

الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة بشكل كامل باستثناء يذكر أن جميع الطرقات 
 .الذي يستهدفه النظام بالقذائف والرشاشات الثقيلة بين الحين واآلخر" خان الشيح -زاكية"طريق 

 
 أحد الغارات الجوية التي استهدفت مخيم خان الشيخ

يزة والشيخ لطفي المجاورتين لمخيم أما في حلب فقد اندلعت اشتباكات ليلية عنيفة عند جبهتي عز 
النيرب لالجئين الفلسطينيين، حيث سمعت أصوات إطالق النار بين مجموعات المعارضة 

 .المسلحة من جهة والجيش النظامي من جهة ثانية بوضوح داخل المخيم
من مباني ومنازل مخيم درعا (% 01) في حين أشارت احصائيات غير رسمية أن حوالي

الفلسطينيين جنوب سورية تعرضت للدمار،وذلك بسبب استمرار تعرض للمخيم للقصف لالجئين 
وسقوط القذائف على مناطق متفرقة منه، إلى ذلك تستمر معاناة أهالي مخيم درعا وذلك بسبب 
أعمال القصف واالشتباكات المتكررة التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، فيما 

الالجئين داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي  يعيش من تبقى من
 .والمعيشي
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أما صحيًا فقد جدد عدد من الناشطين داخل المخيم تحذيرهم من انتشار األمراض في صفوف 
األهالي، خاصة مع اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب 

 .يوماً ( 413)حوالي عن المخيم منذ 
 

 4102/ مايو ــ أيار / 42الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا في األردن ( 016،01)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111،) ،الجئًا في لبنان( 20311)و
 .5105لغاية فبراير " األونروا"

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 41933)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية قضوا ( 394)و( 013)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .تحت التعذيب في السجون السورية

ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •
يومًا ( ،42)يومًا، والماء لـ ( ،،1)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( ،9،)

 .ضحية( ،01)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .ًا على التوالييوم (211)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 220)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1،1)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه( %11)ودمار حوالي  يومًا النقطاع المياه عنه( 213)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


