
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2103 العدد
07-08-2018 

 2018 عام من األول النصف خالل قضوا سوريا ً فلسطينيا ً الجئا ً( 166)

سورية شمال بلوط دير مخيم في يعتصمون دمشق جنوب مهجرو 

سوريا في الفلسطينيين الالجئين لدعم دوالر ماليين 5  بمبلغ تتبرع الكويت 

سوريا فلسطينيو" حكمهم في ومن للسوريين سياحية تأشيرات بمنح تبدأ اإلمارات 



 

 

 آخر التطورات

 للضحايا 61 ال اإلحصائي تقريرها في سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة كشفت
 ولغاية 1166/ مارس -آذار في السورية األزمة اندالع منذ سورية في الفلسطينيين والمعتقلين

 بيانات وثقت انها أغسطس/ آب 1 الخميس أمس يوم أصدرته الذي  1162 يونيو – حزيران
 عام من األول النصف خالل قضوا الذين السوريين الفلسطينيين الالجئين من ضحية( 611)

 النظام جانب إلى القتال نتيجة فلسطينيا   مسلحا  ( 16) قضى فيما مدني،( 616) بينهم ،1162
ل كما المعارضة، أو  الذكور، من ضحية( 666) مقابل أنثى( 66) سقوط الضحايا بين ُسجِّ

 .طفال  ( 61) للضحايا العام المجموع من األطفال وشّكل

 من الثاني الربع في الضحايا أعداد ارتفاع إلى  االحصائي تقريرها في العمل مجموعة وأشارت
( 611) سقوط يونيو – وحزيران مايو -وأيار أبريل -نيسان شهري في سجل حيث ،1162 العام

 .األول الربع في ضحية( 65) مقابل ضحايا

 
 فلسطينيا   الجئا  ( 662) أن العمل مجموعة في التوثيق قسم به قام الذي الرصد نتائج أظهرت كما
 نظرا   1162 عام من األول النصف خالل وريفها دمشق مدينة في قضوا( 611) أصل من

( 61) قضى بينما سورية، جنوب على للسيطرة السوري النظام بدأها التي المعارك الشتداد



 

 بإصابته متأثرا   اليرموك مخيم أبناء من فلسطيني لمقتل باإلضافة تحدد، لم مناطق في فلسطينيا  
 .بيروت اللبنانية بالعاصمة البراجنة برج مخيم في وقع شجار إثر ناري بطلق

 عام من األول النصف خالل فلسطينية ضحية( 611) سقوط إلى أدت التي األسباب تعدد وحول
 أطراف بين واالشتباكات والمدفعي الجوي القصف أن إلى العمل مجموعة أشارت ،1162
 خالل قضى فقد الفلسطينيين، من األكبر العدد بسقوط التسبب إلى أدت سورية في الصراع
 نتيجة سقط بينما الجئا  ( 11) الناري والطلق االشتباكات نتيجة 1162 عام من األول النصف
 عنهم ُأعلن والذين التعذيب تحت قضوا الذين الضحايا عدد ارتفع فيما فلسطينيا  ( 61) القصف

 نتيجة وسقط القسري، واختفائهم توقيفهم فترة أثناء مختلفة أوقات في قضوا ضحية( 11) إلى
( 1)و التفجيرات، نتيجة قضيا والجئان أشخاص،( 6) اليرموك مخيم على المفروض الحصار
 قضى والجئ قناص، برصاص قضيا وشخصان مقتلهم، أماكن يعرف لم( 5)و اعداما ، الجئين
 .اغتياال  

 العشرات نظمت" عاما 51 يكفي إال ضمائركم نناشد" شعار وتحت السوري الشمال إلى باالنتقال
 اليوم اعتصاما   السوري الشمال إلى اليرموك ومخيم دمشق جنوب من قسرا   المهجرة العائالت من

 والصحة المعيشية  أوضاعهم سوء على احتجاجا   بلوط، دير مخيم في أغسطس/ آب 1 االثنين
 األونروا ووكالة اإلغاثية والجمعيات اإلنسان حقوق ومنظمات المعنية الجهات مطالبين والتعليمة،

 . لهم الكريم العيش سبل وتأمين مأساتهم من انتشالهم على العمل طينيةالفلس التحرير ومنظمة



 

 
 مخيم من المهجرين الفلسطينيين الالجئين من العائالت مئات معاناة تتواصل تزال ال ذلك إلى

 الخدمات ضعف نتيجة مزرية، إنسانية أوضاعا   يعيشون حيث السوري، الشمال إلى اليرموك
 المعيشية للمستلزمات وافتقارها إليها النزوح على أجبروا الذين اإليواء مراكز في األساسية
 .ختلفةم إيواء مراكز بين وتفريقها العائالت تشتيت إلى إضافة والسكنية،

 حر بها يواجهون إذ بلوط، كدير مخيمات عدة في خيام في يقيمون المهجرون اليزال حيث
 يفتقد وأحيانا   يوم، كل تعبئ خزانات من لتحصيله وصعوبات الماء في قلة وسط الشديد، الصيف
 .عديدة أليام للشرب الصالح للماء المخيم

 إلغاثة المتحدة األمم لوكالة دوالر ماليين 6 بقيمة تبرعا   الكويت دولة قدمت مختلف سياق في
 .سوريا في الفلسطينيين الالجئين لدعم ؛(األونروا) األدنى الشرق في فلسطين الجئي وتشغيل

 لألونروا المانحين مؤتمر في أطلقته الذي لندائها استجابة جاء التبرع هذا أن على الوكالة وأكدت
 العجز سداد بهدف 16/1/1162 االثنين يوم نيويورك في المتحدة األمم مبنى في عقد الذي

 . دوالر مليون 161 بمبلغ" األونروا" وكالة قدرته والذي للوكالة، المالي



 

 
 دوالر، مليون 656 لحوالي وصل" األونروا" إلى الدول بدفعه تعهدت الذي المبلغ أن إلى وأشارت
 . نيويورك مؤتمر في قطعتها التي تعهداتها بإيفاء  المانحة الدول من األونروا وتمنت

 في ومن السوريين بمنح بدأت أنها عجمان، في السفر وكاالت إحدى كشفت أخرى جهة من
 ستتولى حيث  اإلمارات، دولة إلى للدخول( فيزا) سياحية تأشيرات ،(سوريا فلسطينيو) حكمهم

 . أيام 4 تتجاوز ال بمدة الدخول سمة تسليم يتم أن على المسافرين، كفالة

 للذكور بالنسبة لكن شروط، دون ستكون السوريات لإلناث التأشيرات أن إلى السفر وكالة وأكدت
 درهم آالف 4 تبلغ التكاليف أن إلى مشيرة عاما ، 66الـ تحت أو 46الـ فوق يكونوا أن فيشترط

 آالف 6 بـ فستكون أشهر 6لـ الفيزا أما ،(سورية ليرة مليون نصف حوالي) شهر مدتها التي للفيزا
 إذ ،(سوريا لفلسطينيي) بالنسبة تختلف أنها إال ،(سورية ليرة ألف 161 من أكثر) درهم 611و

 االختالف مبررة الوكالة، في موظف تعبير حد على درهم، 611و ألف بمقدار الرسوم ستزيد
" يأبوظب في األجانب وشؤون لإلقامة العامة اإلدارة" في تكلفتها وأن التأشيرات استخراج لصعوبة

 ".االقتصادي" نشر ما بحسب كبيرة


