
 

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

 

 

 
 

 

فلسطينيون نازحون في قدسيا يجددون مناشدتهم لفك الحصار عن "
دخال المساعدات اإلنسانية إليها  "البلدة وا 

      

 
 

  في مخيم الحسينية   األشجعيإعادة ترميم وافتتاح مسجد الصحابي زاهر بن ٍحرام

 بريف دمشق

 توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على فلسطينيي سورية في البقاع اللبناني 

  مارك ألماني ويعيده إلى صاحبه( 0333)الجئ من مخيم اليرموك يعثر على مبلغ 

 "ترفض فيه تقليصات األونروا " لجنة فلسطينيي سورية في لبنان ً تُصدر بيانا
 وتدعوها للتراجع عن قراراتها

 

 
 
 
 



 

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

 

 التطوراتآخر 
جددت العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم اليرموك والمخيمات األخرى البالغ عددها حوالي 

عائلة إلى منطقة قدسيا بريف دمشق، مناشدتها لألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية  0666
النظام والمؤسسات اإلغاثية والمقتدرين، من أجل تقديم يد العون لهم ومساعدتهم والضغط على 

، 1622/ يوليو  –تموز /  12السوري من أجل فك الحصار الذي فرضه على المدينة منذ يوم 
 .كما طالبوا بإدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين ومواد التدفئة

وبحسب مراسل مجموعة العمل في بلدة قدسيا فأن العائالت الفلسطينية والسورية تعاني مأساة 
اك الحصار الذي إنعكس سلبًا عليهم وعلى أوضاعهم الصحية والمعيشية، هذا حقيقية جراء ذ

من و  ،%60ويعاني األهالي من ارتفاع نسبة البطالة بينهم إلى مستويات قياسية تصل الى 
س، كما يشتكون من عدم توفر .ل 512انقطاع كامل لمادة الخبز حيث يصل سعر الربطة إلى 

ن و   166و س للتر المازوت.ل 066)جدت تكون بأسعار مرتفعة مواد التدفئة في المدينة وا 
 .، ومن فقدان شبه تام للعديد من األدوية(س لكيلو الحطب الناشف.ل

 
ُيشار أن عدد من العائالت الفلسطينية المقيمة في مراكز اإليواء بمنطقة قدسيا، كانت قد أطلقت 

اثة ناشدوا فيه المنظمات اإلنسانية من الشهر الجاري نداء استغ/ يناير –كانون األول / 0يوم 
 .والمؤسسات اإلغاثية، من أجل تقديم يد العون لهم ومساعدتهم لدرء برد الشتاء وقسوته عليهم

إن العائالت بحاجة ماسة وسريعة لوسائل "يعمل في أحد مراكز اإليواء  ومن جانبه قال ناشط
شتوية، وأكد أنه في العام المنصرم التدفئة حتى الحطب، كما أن األطفال بحاجة إلى كسوة 

أطفال بسبب البرد وحّمل كل المعنيين مسؤولية وفاة أي من الالجئين بسبب البرد  2توفي 
 .والجوع
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وفي ريف دمشق افتتحت هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية يوم الجمعة 
ينية بريف دمشق بعد ترميمه مسجد الصحابي زاهر بن حرام أحد مساجد مخيم الحس ،المنصرم

حيث تم فيها إعادة ترميم  وصيانته، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل منازل ومساجد المخيم
 .المساجد، باإلضافة إلى تركيب نوافذ زجاجية لمعظم منازل المخيم المتضررة

سجد ويعّد مسجد الصحابي زاهر بن حرام المسجد الثاني الذي افتتحته الهيئتان بعد افتتاح م
 .خليل الرحمن قبل عدة أسابيع

 
األونروا إلى التراجع الفوري عن " لجنة فلسطينيي سورية في لبنان" وباالنتقال إلى لبنان دعت

القرارات التي اتخذتها بتقليص خدمات االستشفاء بحق الالجئين الفلسطينيين وطالبتها بإعادة 
البدل النقدي لإليواء و  مساعدات الغذائيةالنظر في القرارات السابقة المتعلقة بتقليص قيمة ال

لالجئين الفلسطينييين من سورية إلى لبنان نظرًا الستمرار محنتهم وتفاقم أزماتهم المعيشية 
 .واإلنسانية نتيجة توقف تلك المساعدات

وأكدت اللجنة في بيانها الصحفي الذي أصدرته يوم أمس ووصل نسخة منه لمجموعة العمل 
اسي من الحراك الشعبي السلمي الداعم لمطالب أهلنا الفلسطينيين الالجئين أنها جزء أس"على 

المقيمين في لبنان أوالالجئين من سورية الداعية إلى التراجع عن قرارات تقليص الخدمات ذات 
الصلة بالتعليم والصحة وسواها، وحذرت اللجنة من المخاطر المترتبة على مثل هذه القرارات 

 .بمختلف تفاصيلها على حياة الالجئين
وجددت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان في ختام بيانها رفضها القاطع ألي خطوات تتخذها 
األونروا قد تفاقم من معاناة الالجئين الفلسطينيين وطالبتها باستمرار الدور المناط بها للحفاظ 

 .على كرامتهم لحين تتحقق عودتهم إلى ديارهم في فلسطين
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ساهمت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بتوزيع بعض المساعدات اإلغاثية وفي سياق مختلف 
وشملت .عائلة فلسطينية سورية مهجرة في مخيمات سهل البقاع( 16)العاجلة على نحو 
، كما شمل التوزيع نحو (ليتر مازوت، وحصة غذائية 06أغطية شتوية، و)المساعدات توزيع 

ألف فلسطينيي سوري ( 01.2)يذكر أن حوالي .األوسطعائلة في منطقة برالياس بالبقاع ( 56)
 .هجروا من مخيماتهم ومناطق سكنهم في سورية، وذلك بسبب الحرب والقصف والحصار

من أبناء مخيم اليرموك، والالجئ في ألمانيا، على " دمحم صنديد"أما في ألمانيا عثر الفلسطيني 
زانة كان قد حصل عليها في وقت سابق وذلك خالل تركيبه لخ ،مبلغ ثالثة آالف مارك ألماني

حيث كان والد صاحب الخزانة قد .Saarbrückenكهدية من أحد األلمانيين بالقرب من مدينة 
بإعادة كامل المبلغ الذي عثر " صنديد"خبأ المبلغ أسفل الخزانة دون علم ابنه، ومن جانبه قام 

 .عليه رافضًا أخذ أي مكافأة على ذلك
د أبرز الوجهات التي يلجأ إليها فلسطينيو سورية هربًا من الحرب الدائرة يذكر أن ألمانيا تع

هناك، ووفقًا الحصائيات مجموعة العمل فقد تجاوز عدد الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى 
 .ألفاً ( 12)أوروبا 

 
 6172/ كانون الثاني ــ يناير / 71/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 015266)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 22266) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666)

 .1622يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 12.1)أكثر من  •

 .1622ول كانون األ
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 2661)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 629)لليوم 

 .ضحية( 290)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 060)
األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع: مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 961)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 662)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 16)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 020)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : ب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زين •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


