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األونروا توقف مساعداتها النقدية عن عدد من العائالت الفلسطينية "
 "السورية في لبنان

   

 
 

 قصف مخيم الوافدين بعدد من قذائف الهاون  

  المتفجرة على أطراف مخيم خان الشيحقصف بالبراميل 

 استهداف محيط المزيريب بقذائف الهاون يثير حالة فزع بين الالجئين الفلسطينيين 

  سلة غذائية على أبناء المزيريب جنوب سورية 011هيئة فلسطين الخيرية توزع 

  افتتاح مسجد خليل الرحمن في مخيم الحسينيةإعادة  

 ائدين بحمص بعد أسبوع من اعتقالهاإلفراج عن أحد أبناء مخيم الع 
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 لبنان
قامت األونروا بإيقاف مساعداتها النقدية المقدمة 

ألف ليرة لبنانية لكل فرد من  04كبدل غذاء قيمة 
عن عدد من العائالت $ 72العائلة ما يعادل 

الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان، وبحسب ما 
لبنان بأن أفاد به مراسل مجموعة العمل في 

األونروا ودون سابق إنذار قامت بإيقاف بطاقات 
الصراف اآللي لالجئين الفلسطينيين السوريين دون 
أن توضح السبب الحقيقي الكامن وراء هذا 

 .اإلجراء
تأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها فلسطينيو سورية في لبنان، حيث 

ة نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم وجود دخل ثابت يشتكون من أزمات اقتصادية ضاغط
يقتاتون منه، هذا إضافة لوضعهم القانوني غير المستقر في لبنان جراء القوانين التي وضعتها 

 .السلطات اللبنانية عليهم
المقدمة لفلسطينيي سورية في ( بدل إيواء)الجدير ذكره أن األونروا قطعت المساعدات المالية 

ي بداية العام الحالي بحجة نقص التمويل، كما قامت بإيقاف المساعدات النقدية عن لبنان لهم ف
 .7400عائلة فلسطينية سورية، منذ شهر تشرين األول  0044

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم الوافدين الذي تقطنه عدد من العائالت الفلسطينية للقصف وسقوط عدة قذائف 
شخصين، يجدر التنويه أن تدهور األوضاع األمنية في هاون عليه، مما أسفر عن إصابة 

كيلو مترًا  74المناطق والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي يبعد عن العاصمة دمشق 
أثر سلبًا على أوضاع أبناء المخيم الذين يعانون  ،وتعرض المخيم للقصف بين الحين واآلخر

وء في األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وس
 .األحداث في سورية

وفي غضون ذلك استهدفت قوات النظام السوري محيط بلدة المزيريب جنوب سورية بـأربع 
قذائف هاون، مما سبب حالة فزع بين الالجئين الفلسطينيين في البلدة، والذي يقدر عددهم بنحو 
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سلة ( 044)، إلى ذلك وزعت هيئة فلسطين الخيرية ثمانية آالف وخمسمائة الجئًا فلسطينياً 
 .غذائية في تجمع المزيريب جنوب سورية على الفقراء والمحتاجين من األهالي

وباالنتقال إلى ريف دمشق ألقت الطائرات السورية سبعة براميل متفجرة على أطراف مخيم خان 
صور، تزامن ذلك مع اندالع الشيح لالجئين الفلسطينيين، حيث سقط عدد منها في منطقة الق

 .اشتباكات متقطعة على اوتستراد السالم بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة المسلحة
ي حين ال تزال حواجز الجيش النظامي مستمرة بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم 

 .ومركز العاصمة دمشق

 
افتتاح مسجد خليل الرحمن في مخيم الحسينية الذي قامت  إعادة ومن جهة أخرى تم يوم أمس

هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بترميمه وكسوته، 
 –تشرين الثاني / 0الذي بدء يوم .وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل منازل ومساجد المخيم

 .يوماً ( 02)واستمر لمدة  7402/ نوفمبر
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ٌيذكر أن قوات النظام السوري قامت بقصف العديد من جوامع ومساجد مخيم الحسينية منها 
بعدد من قذائف الهاون،  7402/ 04/6جامع خليل الرحمن ومسجد زاهر حيث استهدفتهما يوم 

 .، وجامع سيدنا يعقوب عليه السالم7400/ 0/0كما ُقصف جامع عائشة يوم 
، من "راتب اسماعيل العمر"لسوري عن الالجئ الفلسطيني أما في وسط سورية أفرج األمن ا

في حين تستمر األجهزة األمنية  ،ابناء مخيم العائدين بحمص وذلك بعد اعتقال دام نحو أسبوع
من أبناء مخيم العائدين إلى جانب المئات من الالجئين الفلسطينيين 021السورية باعتقال 

 .والذي اليزال مصيرهم مجهوالً 
 

 5182/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 81سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 020444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6444)لبنان، 
 .7402لغاية يوليو 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة ألف( 06)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 004)يومًا، والماء لـ ( 004)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 124)لليوم 
 .ضحية( 010)الحصار  يومًا على التوالي، عدد ضحايا

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 200)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 007)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 24)عنه ودمار حوالي  أيام النقطاع المياه( 226)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 .(الشيحخان  -زاكية )باستثناء طريق 


