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( ألفًا 31.8( ألفًا من فلسطينيي سورية غادروها منهم )120: )األونروا"
 "إلى لبنان

 

 
 

 ممرض فلسطيني يقضي في حريق مشفى ميداني جنوب سورية. 

 استهداف مخيم اليرموك بالصواريخ وسط استنفار عناصر داعش. 

 األونروا في سورية ترفع المنحة المالية وتعلن موعد تسليمها لالجئين الفلسطينيين. 

 ( يتيماً في المزيريب55هيئة فلسطين الخيرية توزع كفاالت ). 
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 ضحايا

موعة العمل جنوب سورية، قضاء الممرض الفلسطيني "إبراهيم علي الشيخ تايه" أفاد مراسل مج
من الجئي منطقة تل شهاب، أثناء عمله في المشفى الميداني في بلدة تل شهاب بريف درعا 
الغربي، وذلك بعد اندالع حريق في المشفى أّدى إلى وفاته ووفاة مدني أيضًا وعدد من 

 .اإلصابات

ة في بلدة تل شهاب، أن يكون الحريق ناجم عن إحدى مدافئ المشفى، ورّجحت مصادر محلي
فيما لم يصدر بيان رسمي  ،وتسّرب لمادة المازوت منها، ما جعل النيران تنتشر بشكل سريع

 .حتى اآلن، يوّضح سبب حريق المشفى واألضرار الناجمة عنه

 
ي مناطق سيطرة المعارضة، وتعتمد المدافئ المستخدمة لدى الغالبية العظمى عند المدنيين ف

على مادتي الكاز والغاز، وتعود أسباب معظم حرائق المدافئ إلى تعبئة خزاناتها بالوقود وهي في 
 .حالة االشتعال

ضحايا من الالجئين الفلسطينيين قضوا حرقًا، في حين بلغت  5يذكر أن مجموعة العمل وثقت 
 .حية منذ بدء أحداث الحرب في سورية( ض3418الحصيلة اإلجمالية للضحايا الفلسطينيين )
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 التطورات آخر

نى "األونروا"، أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األد
( ألف الجئ 120صباح اليوم، أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين غادروا سورية بلغ )

( الجئًا لجؤوا إلى لبنان، وذلك بحسب احصائيات "األونروا" حتى ديسمبر 31850منهم )
2016. 

ألمس بحضور جاء ذلك خالل إطالق "نداء سوريا الطارئ"، والذي أطلقته "األونروا" صباح ا
المدير العام السابق لألونروا في سورية "ماتياس و  المدير العام للوكالة في لبنان "حكم شهواني"،

 ."شمالي

 
( 450كما أكدت "األونروا" خالل نداءها أن عدد الالجئين الفلسطينيين المتبقين في سورية هو )

( ألف الجئ فلسطينيي سورية 400( ألف نازح داخلي، ونّوهت الوكالة إلى أن )280ألفًا بينهم )
 .بحاجة إلى المساعدة

وتأتي إحصائيات وكالة الغوث "األونروا" للتقاطع مع توقعات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
سورية حول انخفاض أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، حيث كانت المجموعة قد 

( ألف الجئ إلى 42يي سورية في لبنان من )توقعت في وقت سابق انخفاض في أعداد فلسطين
، وذلك من خالل المؤشرات والحاالت التي رصدتها مجموعة العمل 2017( ألف عام 30نحو )

 .في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على امتداد الرقعة الجغرافية في لبنان
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السوري استهدفت إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية في مخيم اليرموك المحاصر أن قوات النظام 
أمس األول، مناطق سيطرة جبهة فتح الشام في المخيم، كما تم استهداف حي التضامن المحاذي 
للمخيم قبيل منتصف الليل بصاروخ موجه شديد االنفجار، تاله إطالق نار كثيف من قبل قوات 

 .النظام على الحي

ظيم الدولة، استنفار فيما ذكرت مصادر أخرى من المخيم ومنطقة الحجر األسود معقل تن
داعش بشكل مكّثف في حي الحجر األسود، وذلك بعد قرار تعيين "أبو  -عناصر تنظيم الدولة 

زيد المالي" أميرًا جديدًا للتنظيم وعزل "أبو هشام الخابوري"، وأوضحت المصادر أن سبب 
 .االستنفار يعود لخالفات بين الرافضين والموافقين على تعيين األمير الجديد

 
يأتي ذلك في ظل استمرار حصار النظام السوري ومجموعاته الموالية لمخيم اليرموك ولليوم 

داعش حصاره  -( على التوالي، وانقطاع الكهرباء والماء، في حين يفرض تنظيم الدولة 1300)
على منطقة الريجة ومحيطها وحارة عين غزال في مخيم اليرموك بعد إغالقه الحاجز الوحيد الذي 

منطقة سيطرة "جبهة فتح الشام" ويمنع األهالي من الدخول والخروج من وإلى المنطقة، أو يربط 
 .إدخال المواد الغذائية إال في حاالٍت نادرة

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في سورية، أن 
صة لالجئين الفلسطينيين في سورية، ستبدأ المخص 2017المساعدات المالية للدورة األولى لعام 

 .3/2017 /16وتنتهي بتاريخ  2017 /1 /15اعتبارًا من تاريخ 
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وقالت األونروا عبر حسابها على فيس بوك "أخبار المساعدات المقدمة من األونروا"، أن مبلغ 
افة مبلغ ( ل.س بعد إض49500المساعدة المالية لكل فرد في األسرة للحاالت العادية هو )

( ل س لكل شخص، من أجل المساعدة في تلبية احتياجات التدفئة بشكل جزئي 16500)
واحتياجات األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن، وأشارت إلى أن مبلغ المساعدة 

( ليرة سورية لكل فرد في األسرة، مقيم 25000للعائالت المسجلة والمقيمة في مراكز اإليواء )
 .يواءبمراكز اإل

وأضافت الوكالة إلى أن العائالت مقسمة على قوائم أسبوعية ولمدة ستة أسابيع، وسيتم إرسال 
 .رسائل أسبوعيه إلى هذه العائالت، ويتم تحديد مكان االستالم مع التاريخ حسب القوائم
 وأشارت في صفحتها على مراجعة مكاتب االستعالم عن المساعدات المالية في مراكزها بالمدن"

: وفي حماة ،االليانس، وفي حمص: مكتب المنطقة بمخيم حمص - الرئاسة، الحلبوني :دمشق
: وفي مدينة حلب ،: مكتب األونروا بمخيم الالذقيةمكتب األونروا بمخيم حماة، وفي الالذقية

، وفي مدينة "الخدمات االجتماعية بمخيم النيرب"مكتب األونروا  - مكتب المنطقة بمدينة حلب
 ."مكتب المنطقة بمدينة درعا :درعا

يذكر أن الالجئين الفلسطينيين في سورية، يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة، وذلك بسبب 
استمرار الحرب ونزوح اآلالف منهم، وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية وغالء األسعار 

 .وارتفاع إيجار المنازل

 

  لجان عمل أهلي

( يتيمًا في تجمع المزيريب، شمال غرب 55الخيرية جنوب سورية، كفاالت )وزعت هيئة فلسطين 
آالف ليرة سورية لكل يتيم بمساهمة متبرعين محليين، علمًا أن  5مدينة درعا، حيث تم توزيع 

 .أشهر 8مشروع الكفاالت متواصل منذ 

ئين الفلسطينيين هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون في محافظة درعا عمومًا ومناطق تجمع الالج
وجلين( غيابًا تامًا لمقومات الحياة، ويعتبر انقطاع  -تجمع المزيريب -خصوصًا، )مخيم درعا 
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الماء والكهرباء عن تلك المناطق أبرز أشكال المعاناة، وقد أدت الغارات المتكررة على مخيم 
إلى النزوح إلى  من مساحة المخيم، مما أجبر المئات من العائالت %70درعا إلى دمار حوالي 

 .بلدة المزيريب وقرى الجنوب السوري 

 

 2017يناير/  –كانون الثاني /9وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 (3418) لفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم حصيلة الضحايا ا
 .( امرأة 455)

  (1145)( 80معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .والي( على الت1300يدخل يومه )

  (190)التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار  الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص
 .غالبيتهم في مخيم اليرموك

 ( يوم وعن مخيم اليرموك منذ 1004انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام819)

 ( يومًا، 1347م منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازله
 .( يوماً 82والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1153)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31الجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر عدد ال
 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


