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السلطات المصرية تستمر برفض طلبات اإلقامة لفلسطينيي سورية في "
 "أراضيها وسط استمرار معاناتهم المعيشية

      

 
 

 قضاء الفلسطيني علي يحيى الكردي جراء استمرار الصراع الدائر في سورية  

 فلسطيني سوري ينقذ عجوزاً ألمانية من الدهس تحت عجالت القطار 

  6102خروج عدد من طالب مخيم اليرموك لتقديم االمتحانات التكميلية لعام  

  التعجيزيةفلسطينيو سورية في البقاع األوسط يعتصمون احتجاجاً على شروط األونروا  

 أرضيهما ولبنان تتشدد األردن وتركيا يستمران بمنع دخول فلسطينيي سورية إلى 
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 ضحايا

" علي يحيى الكردي" قضى الالجئ الفلسطيني
من أبناء منطقة ركن الدين بدمشق، جراء 

 .استمرار الصراع الدائر في سورية

إلى ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى 

سوريًا قضوا فلسطينيًا ( 9933)اليوم أكثر من 
 .بسبب الحرب الدائرة في سورية

 

 آخر التطورات

أكد الجئون فلسطينيون سوريون ممن ُهجروا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة في سورية، رفض 
السلطات المصرية منحهم إقامات داخل أراضيها، وذلك بالرغم من مرور سنوات على وجودهم 

إصدار اإلقامات منحهم أي إقامة بالرغم من داخل مصر، حيث ترفض الجهات المسؤولة عن 
 .تحقيق الالجئين الفلسطينيين لجميع متطلبات اإلقامة في مصر

 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا لجأوا إلى مصر ( 0666)يأتي ذلك في ظل صعوبات اقتصادية تواجه 

هربًا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعاني العديد منهم من صعوبات كبيرة في تأمين فرص 



 

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

 

عمل مناسبة، وذلك بسبب األوضاع االقتصادية السيئة في مصر من جهة، وعدم قدرة الالجئين 
 .بشكل نظامي بسبب عدم حصولهم على اإلقامات من جهة أخرى من العمل

فيما يشتكي فلسطينيو سورية في مصر من ضعف التمثيل الرسمي لهم، حيث أكد العديد من 
الالجئين لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقصير السفارة الفلسطينية في القاهرة، 

 .ية في معالجة مشكالتهم المعيشية والقانونيةومنظمة التحرير الفلسطينية، والمؤسسات الدول

من أبناء مخيم خان الشيح " محمود ديب"وفي سياق مختلف ذكرت صحيفة ألمانية أن الشاب 
في مدينة ( بانهوف)عامًا سقطت فوق رصيف محطة القطار ( 93)أنقذ مع رفيقيه عجوزًا ألمانيًا 

ئين سارعوا لنجدة العجوز بينما كان القطار ووفقًا للصحيفة فإن ثالثة شبان الج.إيسن األلمانية
بعد ذلك خرج الثالثة مع و  استلقى تحت القطارو  يقترب من المحطة حيث أمسك أحدهم بالعجوز

ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا كانوا قد ( 06)يذكر أن حوالي .قد أصيبوا بجراح طفيفةو  العجوز
 .الماضيةوصلوا إلى البلدان األوروبية خالل األعوام الخمس 

 
وفي جنوب العاصمة السورية دمشق غادر عدد من طالب الشهادتين اإلعدادية والثانوية مخيم 

، حيث تولت األونروا 9600اليرموك المحاصر لتقديم امتحاناتهم الرسمية للدورة التكميلية لعام 
عادتهم إلى   .المخيموالهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب مسؤولية إخراج الطالب وا 
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قد أعلنت على موقعها اإللكتروني ( األونروا)وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
أن هناك نسبة كبيرة من الطالب الفلسطينيين في سورية اضطروا لترك مدارسها، بسبب تزايد 

 .للسكنمستويات الفقر والبطالة وعدم القدرة على تأمين الطعام والصعوبة في إيجاد مكان بديل 

يشار إلى أن الصراع في سوريا ال يزال يؤثر بشكل مباشر على التعليم لالجئين الفلسطينيين 
الذين يعيشون في سوريا، فالصراع السوري حدَّ بشكل كبير من فرص الشباب واألطفال في 
 الحصول على التعليم، ويعتبر خوف الكثير من طالب الشهادة الثانوية من مغادرة المخيم لتقديم

من االعتقال والتصفية أحد أبرز المعوقات التي تعترض حركة التعليم ( إن سمح لهم)امتحاناتهم 
 .للشباب في مخيم اليرموك

 
وباالنتقال إلى لبنان اعتصم العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان أمام مدرسة 

التعجيزية التي فرضتها إلعادة تحديث الجرمق في البقاع االوسط، وذلك احتجاجًا على الشروط 
وعدم ذهاب  ،البيانات الخاصة بهم، كما طالبوا األونروا بالتراجع عن تلك الشروط أو تعطيلها

الالجئ الفلسطيني الى مكاتب األونروا ألن ذلك يضيف عليه أعباء مادية كبيرة هو غير قادر 
 .على دفعها

( 356)لتي تقطن في منطقة البقاع يبلغ لسورية االجدير ذكره أن عدد العائالت الفلسطينية ا
ألف عائلة فلسطينية سورية لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة  09عائلة من أصل حوالي 

 .في سورية



 

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

 

ومن جهة أخرى تستمر السلطات األردنية والتركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية 
جميع المواثيق الدولية على إلزام جميع الدول المجاورة لدول  إلى أراضيهما، وذلك بالرغم من نص

حيث توقفت السفارات .الحرب باستقبال الفارين من الحرب وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها
دون إبداء أية  ،التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من ثالثة أعوام

مة األردنية قرارًا رسميًا يمنع دخول الالجئين الفلسطينيين أسباب لذلك، في حال أصدرت الحكو 
فيما تقوم السلطات اللبنانية بتشديد إجراءات دخول .من سورية إلى األردن ألي سبب كان

الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها، إلى ذلك أكدت مصادر متعددة لمجموعة العمل من 
ين الفلسطينيين إلى لبنان هو أمر في غاية الصعوبة أجل فلسطينيي سورية أن دخول الالجئ

ومزاجي حيث يسمح للبعض في حين يرفض البعض اآلخر بالرغم من أن معظم الحاالت تمتلك 
 .جميع األوراق المطلوبة من قبل حرس الحدود اللبنانية

 

 7102/ تموز ــ يوليو/ 72/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .فلسطيني سوري في األردنالجئ ( 05566) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 095566) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666) •

 .9605يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0666) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 0666) •
 -سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئ فلسطيني ( 90.9)أكثر من  •

 .9605كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0039)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0090)لليوم 
 .ضحية( 009)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 000)
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 303)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0000)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 96)مار حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ود( 006)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : السيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


