
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2067 العدد
41-42-2649 

 

 "9102 عاو خالل سورٌح جُوب انًشٌزٌة تهذج فً فهسطٍٍٍٍُ 5 اغتٍال"

" 

 انثذاوي ىيخٍ فً األوَزوا يكتة أياو ٌعتصًوٌ سورٌح فهسطٍٍُو 

  90  %ٍانسورٌح انوثائق ٌحًهوٌ األردٌ إنى سورٌح يٍ نجؤوا انذٌٍ انفهسطٍٍٍٍُ ي 

 ٍعًز يحًذ  انفهسطًٍُ اعتقال ٌواصم انسوري األي  

 نثُاٌ فً سورٌح فهسطًٍٍُ ألطفال انٍتٍى كفانح توسٌع 



 

 

 التطورات خرآ

 حوادث تنامي نتيجة الغربي، درعا بريف ا المزيريب بمدة أبناء بين والقمق اليمع من حالة سادت

 بشكل تكررىا نتيجة المزيريب بمدة سكان يؤرق ىاجساً  باتت التي والخطف واالغتياالت القتل

 مجموعة وبحسب الفمسطينيين، والالجئين السوريين من عدد طالت حيث 9102 عام خالل كبير

 مجموعات في السابق القيادي ىم المزيريب بمدة في اغتياليم تم فمسطينيين الجئين 5 فأن العمل

 أحمد الدين ضياء" ،"السيطري ميران" ،"الحسين منصور طارق" ،"الغزاوي موفق" المعارضة

 المسؤولة والجية األسباب عن معمومات دون عامًا، 55" الرحال عمي أحمد" ،"الصبيحي صالح

 .مقتميم عن

 



 

 محمد"و ، عاماً  92" شحادة محمد طو نائل" الفمسطينيين الالجئين من كل تعرض حين في

 مسمحين قبل من فاشمة اغتيال لمحاولة 9102 مايو/  أيار 9 يوم سنة 01" الغانم محمود

 .استيدافيما وخمفيات أسباب تعرف لم اليوية، مجيولي

 ديسمبر/ األول كانون 01  أمس يوم سورية فمسطينيي الجئي من العشرات نظم لبنان في أما

 لبنان، شمال طرابمس بمدينة البداوي مخيم في األونروا خدمات مدير مكتب أمام اعتصاماً 

 االقتصادية األزمة ظل في والميجرين لالجئين عاجمة اغاثية طوارئ خطة بتوفير لممطالبة

 مسؤولياتيا تحمل إلى الغوث وكالة داعين الالجئين، عمى السمبية وتداعياتيا لبنان في الراىنة

 . والالجئين الميجرين الفمسطيني الشعب أبناء تجاه

 

 مخيمات من لمميجرين المتابعة ولجنة العودة حق لجان اتحاد إليو دعا الذي االعتصام في شارك

 سوريا مخيمات من الميجرين من غفير وحشد الشعبية والمجان الفمسطينية الفصائل ممثمي سوريا

 .البداوي مخيم من وفعاليات



 

 الذي التوثيقي تقريرىا في سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة كشفت أخرى جية من

"  األردن في سورية فمسطينيو" عنوان حمل الذي الجاري ديسمبر/ األول كانون 1 يوم أصدرتو

 وثائق حممة من ىم األردن إلى سورية من لجؤوا الذين الفمسطينيين الالجئين من%  90 أن

 .فمسطينية وثائق يحممون منيم%  99و األردنية، الوثائق يحممون%  52و  السورية، السفر

 في السوريين من الفمسطينيين الالجئين أن إلى اإلحصائي تقريرىا في العمل مجموعة وأشارت

 أكتوبر/األول تشرين نياية حتى األونروا احصائيات حسب 0,7,02 تعدادىم والبالغ األردن

 ويبمغ ستي، سايبر الزعتري، مخيم المفرق، عمان، الزرقاء، إربد،: مدن عمى يتوزعون ،9105

 . 0.0 العائمة معدل

 

 



 

 محمد'' الفمسطيني الالجئ اعتقال السوري النظام يواصل واالنتياكات القسري اإلخفاء ممف في

 يوم السورية األمنية األجيزة اعتقمتو أن بعد وذلك اليرموك، مخيم أبناء من عامًا،( 50'' )عمر

 .المخيم في ألقربائو زيارة في كان عندما حمص، في العائدين مخيم مقابل 9101/,/05

 

 آخر وكانت اعتقالو، من شيرين بعد دمشق إلى بحمص العسكري األمن فرع من تحويمو وتم

 .عنيم المفرج أحد أكده ما بحسب 9100 عام من الخامس الشير في لو مشاىدة

 مؤسسة و األقصى صحابة مؤسسة من وبدعم بالتعاون السراء جمعية وزعت مختمف شأن في

 أيمول شيري عن وذلك لبنان، في سورية فمسطينيي من اليتامى األطفال عمى أيتام كفاالت حموان

 المستوى رفع اإلنساني، والتراحم التكافل قيم وتعزيز ترسيخ بيدف الماضيين، أول وتشرين

 الواقع ظل في خصوصاً   معاناتيم، من والتخفيف الحياة صعوبات وتذليل لأليتام االقتصادي

 بشكل السوري والفمسطيني عام بشكل الفمسطينيين الالجئين يعيشو الذي المتردي االقتصادي

 .لبنان في خاص


