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ثالث ضحايا وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف مخيم خان الشيح "
 "بريف دمشق

      

 
 

  يناقش معاناة فلسطينيي سورية وعدداً من القضايا الفلسطينية " فلسطينيي تركيا"مؤتمر

 الملحة

  لفلسطينيي سورية في لبنان( بدل إيواء)توزيع المساعدات النقدية األونروا تمدد 

 "72 " ضحية في الشهر ذاته عام " 83"و 7026فلسطينياً قضوا خالل شهر أيار من عام

7022 
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 آخر التطورات

تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لقصف مدفعي عنيف تسبب بقضاء 
براهيم خليل محمود، : ين همثالثة الجئين فلسطيني عامر خالد أبو حمدة، ومحمود أسعد أسعد، وا 

 .باإلضافة إلى وقوع عدد من الجرحى

 
يأتي ذلك في ظل استمرار القصف الجوي الذي يستهدف محيط المخيم بشكل شبه يومي، 

العاصمة بالتزامن مع قطع حواجز الجيش النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 
 ".دمشق"

وفي سياق مختلف تستعد مؤسسات فلسطينية في تركيا إلطالق فعاليات مؤتمر شعبي فلسطيني 
ول في السابع عشر من تموز في مدينة اسطنب" فلسطينيي تركيا وقضايا الوطن" تحت عنوان 

اء حيث يهدف المؤتمر إلى النهوض بواقع الفلسطينيين في تركيا، وخدمة تطلعات أبن القادم
فلسطين وتلبية الحتياجاتهم القانونية والسياسية 

 .واإلغاثية

يتناول المؤتمر العديد من القضايا الهامة والمحلة 
منها معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية 
بسبب الحرب، وقضايا الشعب الفلسطيني في 
داخل فلسطين كانتفاضة القدس وحصار غزة 

ني، وكذلك واألسرى في سجون االحتالل الصهيو 
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 .حق العودة لالجئين إلى مدنهم وقراهم

ومن المتوقع أن يحظى المؤتمر بمشاركة تركية رسمية ممثلة بمجموعة أصدقاء فلسطين في 
 .البرلمان التركي، وعدد من الشخصيات الفلسطينية والعربية رفيعة المستوى

مساهمات قدمتها الجهات وباإلنتقال إلى لبنان أعلنت وكالة األونروا أنها استطاعت بفضل 
أن تمدد ( 6102)المانحة الداعمة لبرنامج المساعدات النقدية من خالل المناشدة الطارئة لسوريا 

مهلة تقديم المساعدات النقدية لتغطية الحاجات األساسية بما في ذلك بدل اإليواء لالجئي 
ذلك لغاية نهاية شهر و  ،فلسطين القادمين من سوريا والمؤهلين للحصول على هذه المساعدات

أكتوبر من العام الجاري، وأشارت األونروا في بيانها أن مجموع قيمة المساعدة  –تشرين األول 
النقدية الشهرية للفلسطيني السوري في لبنان، والمؤهلين للحصول على المساعدات النقدية على 

الواحد، ومنوهة أن هذه  وذلك بدل غذاء للفرد( $62)أربعون ألف ليرة لبنانية : النحو التالي
بدل إيواء للعائلة لتأمين $ 011مساعدة شهرية بقيمة و  ،6102المساعدة مستمرة حتى نهاية عام 

، علمًا 6102/ أكتوبر –الحاجات األساسية، حيث ستقدم هذه المساعدة لغاية شهر تشرين األول 
شدة العاجلة لسوريا لعام أن األونروا كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من خالل المنا

_ تأمين بدل اإليواء لفلسطينيي سورية في لبنان لمدة أربعة أشهر ابتداًء من شهر آذار  6102
 .6102مارس الحالي ولغاية شهر حزيران 

عن العائالت المهجرة بذريعة $ 011في غضون ذلك كانت األونروا قد قامت بقطع بدل اإليواء 
كما خفضت مبلغ المساعدات الغذائية  ،المانحة بتقديم مساعداتها نقص التمويل وعدم وفاء الدول

 0611ألف ليرة لبنانية، وكذلك أوقفت المساعدات النقدية عن  51ألف ليرة لبنانية إلى  54من 
 .6105عائلة فلسطينية سورية، منذ شهر تشرين األول 

فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط إلى ذلك أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
الجئًا في " 83"، في حين قضى 6102مايو من عام  –ضحية خالل شهر أيار( 62)نحو 

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت 6104الشهر ذاته في عام 
 ،6102/و ماي -الجئًا فلسطينيًا الذين قضوا خالل شهر أيار " 62" مجموعة العمل أن الضحايا
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الجئين من أبناء مخيم ( 3)حيث قضى : توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية على النحو التالي
الجئين من أبناء مخيم اليرموك، والجئ من أبناء مخيم درعا، ( 2)خان الشيح، بينما توفي 

 .الجئًا في مناطق متفرقة من سورية( 06)إضافة إلى 

 
 6152/ حزيران ــ يوينو/ 51/ى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حت

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 04411) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 565411 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .6104يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 3111) •
 .ع غزةالجئًا فلسطيني سوري في قطا( 0111) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.6)أكثر من  •

 .6104كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

الماء لـ و  يومًا،( 0042)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0104)لليوم 
 .ضحية( 032)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 254)



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 053)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0051)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 310)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
ة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاور : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


