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إصابة طفل فلسطيني إثر قصف طيران التحالف الدولي على تجمع "
 "ن قرب الحدود التركية السوريةيللنازحين يضم الجئين فلسطيني

 

 
 

 لجنة محلية جديدة لمخيم اليرموك تقوم بمهام المجلس المحلي 

 األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان 

 توزيع مالبس شتوية على عائالت فلسطينية سورية في مخيم البداوي 
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 آخر التطورات

أصيب طفل فلسطيني من أنباء مخيم النيرب من عائلة "محمود" إثر استهداف طيران التحالف 
السورية، يوم أول أمس، يضم عددًا  –لى الحدود التركية الدولي لتجمع في منطقة )عقربات( ع

من األبنية التي يسكنها الجئين من مناطق الشمال السوري باإلضافة إلى عدد من العائالت 
 .الفلسطينية النازحة من مخيمي حندرات والنيرب في حلب

رك ذلك كما أدى القصف إلى انتشار حالة من الهلع في صفوف األهالي، الذين اضطروا ت
 .التجمع خوفًا على حياة أطفالهم وحياتهم

 
في غضون ذلك أصدرت الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة 

، القاضي بتشكيل اللجنة 2016 /12 /18ص تاريخ /46القرار رقم  2017 /1 /18يوم 
لي، وذلك بناء على دور الهيئة في إدارة المحلية لمخيم اليرموك والتي تقوم بمهام المجلس المح

شؤون المخيمات الفلسطينية في سوريا وفق خصوصية أوضاعها الوطنية والسياسية، وأشارت 
أعضاء بمختلف االختصاصات وهي، رئيس اللجنة  9الهيئة إلى أن اللجنة الجديدة تشمل 

شاطات، مكتب الخدمات، مكتب الن ،المحلية، أمانة السر، المكتب االغاثي، المكتب التعليمي
 .المكتب الماليو  مكتب االحصاء والتوثيق، المكتب االعالمي،

وبحسب القرار الصادر من الهيئة فأن اللجنة المحلية اليرموك ستقوم بتسيير شؤون المخيم في 
 .كافة المجاالت المدنية والخدمية بما يحقق المصلحة العامة لسكان المخيم
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مت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين وباإلنتقال إلى لبنان قا
($ بدل إيجار لكل عائلة 100الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )

 .( $ لكل شخص27( ألف ل.ل حوالي )40بدل طعام )و  فلسطينية الجئة من سورية،

احدة ألطفال فلسطينيي سورية و  عدة الشتوية لمرةكما تم تعبئة بطاقة الصراف اآللي بقيمة المسا
عامًا(،  18-0الف ليرة لكل طفل من عمر ) 60الممولة من قبل اليونيسف على الشكل التالي: 

 .وذلك لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء القارس

 2016ُيشار أن وكالة "األونروا" صرفت في شهر كانون األول المنصرم، مساعدات شتوية لعام 
$ لألسر التي تعيش في مناطق يزيد  588عن أربعة أشهر، حيث تم صرف مبلغ والمقدر بـ 

$ لألسر التي تعيش في مناطق ال يتجاوز 400م،  500ارتفاعها عن سطح البحر على 
 .م 500ارتفاعها عن سطح البحر 

الخيرية،  وفي سياق ليس ببعيد وزعت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع لجنة القدس
كسوة الشتاء لعدد من العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية إلى مخيم البداوي في مدينة 
طرابلس شمال لبنان، باالضافة إلى توزيع حفاضات األطفال لخمسين أسرة مهجرة، وذلك بهدف 

 .التخفيف من أعبائها االقتصادية والمادية

 
 



 

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

 

 إحصائيات وأرقام حتى 18/ كانون الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

  (3421) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

 (1146) ( 81معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1309يدخل يومه )

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

 ( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1013انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .أيام( 826)

 ( يومًا، 1356أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 90والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1162)

 ( ألف الجئ 79حوالي ) في 2016فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


