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استهداف أحد خزانات المياه الرئيسية في مخيم خان الشيح بالرشاشات "
 "الثقيلة

      

 
 

 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم العائدين بحمص ويفرج عن آخر. 

  لخدماتها في لبنان" األونروا"تقليص فلسطينيو سورية يشاركون في االحتجاج على. 

  األونروا تعلن عن توزيع الدفعة األولى من مساعداتها المالية على الالجئين
 .الفلسطينيين في سورية

 هيئة فلسطين الخيرية توزع ألبسة شتوية على أطفال مخيم اليرموك. 
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 آخر التطورات
البلدات المتمركزة في محيط " الشيلكا"استهدفت عربات 

المجاورة لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
خزان المياه الرئيسي المتواجد بالقرب من جامع الهدى وسط 

 .المخيم برشاشاتها الثقيلة التي أصابت طلقاتها جدران الخزان
يأتي ذلك في ظل استمرار حواجز النظام بإغالق جميع 

العاصمة دمشق، ما أدى  الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز
إلى استمرار معاناة األهالي، خصوصًا فيما يتعلق 
بالمواصالت وأسعار المواد األساسية داخل المخيم في حال 

 .توافرها
أما في حمص، فقد داهمت قوات األمن السوري منزل الالجئ 

 –كانون الثاني/ 6من أبناء مخيم العائدين بحمص واعتقلته يوم " بشار إبراهيم فارس"الفلسطيني 
وهو في العقد  ديسمبر الجاري، علمًا أنه تم اإلفراج عنه من فرع فلسطين منذ عشرين يومًا،

 .الرابع من العمر، من أهالي قرية الشجرة في فلسطين
من سكان مخيم العائدين بحمص " دمحم شفيق عوض" إلى ذلك تم اإلفراج عن الالجئ الفلسطيني

الثالثة أشهر، وهو و  من سجن صيدنايا بعد اعتقال دام نحو العاممن الشهر الحالي،  1/ 4يوم 
 .ومن أهالي قرية الشجرة في فلسطين, في نهاية العقد الثالث من العمر

 "سامر محمود حديد" وفي سياق متصل، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئين الفلسطينيين
حظة، حيث تم اعتقالهما من قبل وحتى الل 4114عام / 4منذ شهر " دمحم سامر حديد" وابنه

هما من أبناء مخيم و  عناصر حاجز شارع الستين التابع للنظام السوري أثناء سفرهما إلى حلب،
 .العائدين بحمص

فهو في  "دمحم" هو معتقل سابق، أما ابنهو  ,في نهاية العقد الرابع من العمر" سامر" علمًا أن األب
 .مدينة صفد في فلسطين السادسة عشر من العمر، وهما من أهالي

وباالنتقال إلى لبنان، حيث شارك المئات من المهجرين الفلسطينيين السوريين في لبنان في 
االعتصامات الجماهيرية التي أقيمت اليوم في المخيمات والمدن اللبنانية، وذلك احتجاجًا على 

ونروا بالعدول عن قراراتها وطالب المحتجون إدارة األ تقليص وكالة األونروا لخدماتها في لبنان،
األخيرة خصوصًا فيما يتعلق بملف االستشفاء، كما حّملوا إدارة األونروا في لبنان المسؤولية عن 

 .التدهور الصحي لالجئين الفلسطينيين
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لقصف وذلك بسبب ا ،ألف الجئًا فلسطينييًا ُهجروا من سوريا إلى لبنان( 4424)يذكر أن حوالي 
 .ستهدفت مخيماتهم في سوريةالتي ا والحصار واالشتباكات

 
عن عزمها ( األونروا) أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وفي سياق ليس ببعيد

على الالجئين الفلسطينيين في سورية، وذلك  4116توزيع المساعدات المالية للدورة األولى لعام 
 41162/ 3/  14وتنتهي بتاريخ  4116/  1/ 11اعتبارًا من 

ل س، أما العائالت المسجلة  44111حيث ُيمنح كل فرد من األسرة للحاالت العادية مبلغ 
لكل فرد ( ل س 11111) ل س لكل فرد، في حين ستصرف مبلغ 44111حالة صعبة ُتمنح 

 2في األسرة المقيم بمراكز االيواء

 
للالجئين الفلسطينين المقيمين في قامت بإجراء عملية تدقيق البيانات الفردية " األونروا"علمًا أن 

سوريا من الذين لم يأخذوا في الدوررات السابقة، وذلك بهدف التأكد من وجود جميع األفراد 
تحديث بيانات حجم األسرة المستفيدة من و  المستفيديين من المساعدة المالية في سورية،

 .المساعدة المالية في سورية
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 لجان عمل أهلي
الخيرية بتقديم طرود الكسوة الشتوية على أطفال مخيم اليرموك في مدرستي قامت هيئة فلسطين 

 .طفل من الصف الرابع وما دون ( 411)الجرمق حيث استفاد من هذا المشروع حوالي و  القدس
يشار أن مخيم اليرموك بدمشق يعاني من أوضاع معيشية غاية بالسوء، وذلك بسبب الحصار 

القيادة  –السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية المشدد الذي تفرضه قوات الجيش 
لليرموك مطلع ( داعش)ويذكر أن األوضاع المعيشية ازدادت تفاقمًا إثر اقتحام تنظيم  ،العامة

إبريل الماضي األمر الذي أدى إلى توقف معظم المؤسسات اإلغاثية عن العمل داخل اليرموك 
 .المحاصر

 
 6152/ كانون الثاني ــ يناير / 51/ام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرق

 (15500) الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 44,411)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)لبنان، 

 .4114لغاية يوليو " األونروا"
  سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئًا فلسطينيًا ( 1124)أكثر من- 

 .4114كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 1114)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 616)لليوم 
 .ضحية( 184)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 464)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 811)
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 يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 663)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 11)ر حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودما( 644)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


