
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1867العدد: 
14-12-2017 

 اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك وقصف أحيائه بصواريخ "الفيل"  •

 أشهر( جراء قصف قوات النظام مخيم اليرموك  6إصابة طفل رضيع ) •

 األونروا في لبنان تعلن عن المساعدات النقدية والشتوية لدعم الجئي فلسطين القادمين من سوريا •

 "2016" ضحية في الشهر ذاته عام 15و" 2017" فلسطينيين سوريين قضوا خالل تشرين الثاني 10"



 

 آخر التطورات

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو 
ى ، في حين قض2017نوفمبر من عام  - ( ضحايا فلسطينيين خالل شهر تشرين الثاني10)
، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، ونوهت 2016" الجئًا في الشهر ذاته عام 15"

توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو  2017مجموعة العمل أن ضحايا تشرين الثاني 
" في دير الزور، وشخصان توفيا في ريف دمشق، وآخر 3" الجئين قضوا في دمشق، و"4التالي: "

 كان مقتله. لم يعرف م

 2016وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر تشرين الثاني 
( آخرون في 4( الجئين، و )4توزعوا حسب المكان على النحو التالي: في ريف دمشق قضى )

 أشخاص توفوا في أماكن متفرقة. 7حمص، إضافة إلى 

 
اليرموك لالجئين الفلسطينيين للقصف بصواريخ من نوع  باالنتقال إلى جنوب دمشق تعرض مخّيم

"الفيل"، يوم أمس، استهدف كاًل من شارع فلسطين وحي التضامن، تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة 
دارت بين عناصر المجموعات الفلسطينية المحسوبة على النظام، وعناصر تنظيم "داعش" إثر شن 

حاجز تابع لقوات النظام في حي نسرين، وسيطرتهم عناصر تنظيم داعش هجومًا مباغتًا على 
 على عدد من كتل األبنية في الحي.

في السياق تعرض مخيم اليرموك أول أمس لقصف بصاروخ شديد االنفجار استهدف جادات دير 
 ياسين في المخيم، اقتصرت أضراره على الماديات فقط.



 

ف صاروخي ومدفعي من قبل في غضون ذلك أصيب طفل بجروح، اليوم األربعاء، جراء قص
 قوات النظام على مناطق متفرقة من مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

أشهر، أصيب  6وأوضح مراسل مجموعة العمل أن الطفل عدنان عوض موسى البالغ من العمر 
بجروح جراء سقوط قذائف استهدفت مخيم اليرموك، مشيرًا إلى أنه تم نقل الطفل إلى المشفى 
الميداني ببلدة يلدا، منوهًا أن الطفل بحاجة للخروج إلى إحدى مشافي دمشق لتلقي العالج، وإجراء 

 عملية جراحية.

 
من جانبهم أطلق عدد من الناشطين ووجهاء بلدة يلدا نداء مناشدة للتوسط لدى النظام من أجل 

 إخراج الطفل وإنقاذ حياته.

جئين الفلسطينيين )األونروا( عن تقديم المساعدة أما في لبنان أعلنت وكالة غوث وتشغيل الال
النقدية الشتوية لعائالت الجئي فلسطين القادمين من سوريا لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء 
القارس. تضاف هذه المساعدة إلى المساعدة النقدية الطارئة لألونروا التي تغطي المساعدة الغذائية 

 ائالت. $ لهذه الع100$، وبدل االيواء 27

وأوضحت األونروا أّنها ستقّدم مبلغ المساعدة النقدية الشتوية مع المساعدة المالية الشهرية من 
خالل بطاقات الصراف اآللي الخاصة باألونروا ضمن دفعة واحدة تغطي األشهر الثالثة على 

طقة البقاع كونها دوالًرا أميركّيًا شهريا لمدة ثالثة أشهر لكل عائلة تقطن في من 75النحو التالي: 
دوالًرا أميركّياً شهريا لمدة شهر واحد لكل عائلة تسكن في المناطق األخرى بلبنان،  75أشد برودة، و

 .2017ديسمبر  -ىكانون األّول 13مشيرة إلى أن المبلغ سيكون متوّفرًا في البطاقات بتاريخ 



 

 2017ديسمبر  -كانون األول  13فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3616) •
 ( امرأة.463)

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644) •
 إناث.

وك القيادة العامة على مخّيم اليرم –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1610يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1347انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1187)

( يومًا، ودمار أكثر 446جيش النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة ال •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8، وفي تركيا )( آالف6وفي مصر )


