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على التوالي الجيش النظامي يستمر بمنع عودة أهالي ( 136)لليوم "
 "مخيم الحسينية إلى منازلهم

 
 
 

 ارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباًء اقـتصادية على كاهل فلسطينيي سورية. 

  في بلدة يلدا" بسمة عيد"والهيئة الخيرية تطلقان مشروع اإلغاثة العالمية. 

 أنشطة ترفيهية ألطفال مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 فرحة عيد الفطر تغيب عن فلسطينيي سورية في لبنان. 

 يوم ترفيهي يرسم بسمة العيد على وجوه أطفال فلسطينيي سورية في مخيم البص. 
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 آخر التطورات
التوالي يستمر الجيش النظامي السوري بمنع األهالي ويماطل بعودتهم إلى على ( 136)لليوم 
أكتوبر  -تشرين األول 61بالرغم من سيطرتهم التامة على مخيم الحسينية منذ يوم  ،منازلهم
، حيث تقوم حواجز الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له بإغالق مداخل 3163

في حين يعاني األهالي من أوضاع معيشية قاسية حيث  ،دة إليهالمخيم ومنع أهله من العو 
مما زاد من األعباء  ،توزعوا على المناطق المجاورة واضطروا إلى استئجار منازل بمبالغ مرتفعة

 .االقتصادية في ظل انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة نتيجة الحرب الدائرة في سورية

 
 مخيم الحسينية

تشهد كافة المخيمات الفلسطينية في سورية حالة من الهدوء الحذر خالل عيد الفطر، إلى ذلك 
فيما يعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها 

$ 651ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار المنزل بين 
ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث أن معظم الالجئين قد فقدوا ، $351وحتى 

أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا ومخيم خان دنون من 
 .أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهم

اون من الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب في غضون ذلك أطلقت هيئة اإلغاثة العالمية وبالتع
وذلك من خالل توزيع األلعاب والهدايا على أطفال مخيم اليرموك " بسمة عيد"الفلسطيني مشروع 

 .المتواجدين في بلدة يلدا المجاورة للمخيم
الجدير بالذكر أن المئات من عوائل مخيم اليرموك كانت قد نزحت عنه بعد سيطرة تنظيم الدولة 

 .نيسان الماضي –لى مخيم اليرموك مطلع إبريل داعش ع –



 

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

 

وباالنتقال إلى ريف دمشق نظمت مجموعة همة الشبابية، العديد من األنشطة الترفيهية ألطفال 
حيث تضمنت األنشطة عروضًا ترفيهية  ،مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

باإلضافة إلى بعض األلعاب التي تهدف إلى التخفيف من معاناة أطفال المخيم والضغوطات 
 .محيطهو  النفسية التي يتعرضون لها بسبب القصف واالستهداف المتكرر لمخيمهم

 
 الشيحمخيم خان من النشاطات الترفيهية لألطفال في 

 لبنان
الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك في أواسط الالجئين الفلسطينيين القادمين من تغيب أجواء 

سورية إلى لبنان، معاناة وحزن وألم مستمر يعيشونها بسبب هجرانهم منازلهم وخسارتهم 
لممتلكاتهم، فيما يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعًا صعبة 

ويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، وما زاد من مأساتهم وفاقمها معاملة جدًا على كافة المست
الحكومة اللبنانية لهم كنازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، وعدم شعورهم 
باألمن واألمان نتيجة السياسات المتقلبة التي يمارسها األمن العام اتجاههم وعدم تجديد إقاماتهم 

باإلضافة إلى ذلك ال  ،ملة االعتقال التي يقوم بها بين الحين واآلخر بحجة انتهاء إقاماتهموح
 .تسمح الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها

أما من الناحية المعيشية فقد آثر قرار األونروا األخير بتقليص خدماتها لالجئين وقطع مساعدة 
 .ء سلبًا على أوضاعهم المعيشية واإلنسانيةبدل اإليوا

أقامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان يومًا " بسمة العيد"وعلى صعيد متصل وتحت عنوان 
ترفيهًا ألطفال الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية والمقيمين بمخيم البص في منطقة 

ل، الذين يعانون من المآسي واآلالم، صور جنوب لبنان، ذلك بغية زرع البسمة على وجوه األطفا
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واألوجاع واألحزان التي باتت تؤثر فيهم بسبب ما حل بهم جراء الصراع الدائر في سورية 
الحفل الذي حضره لفيف من أبناء مخيم البص والمخيمات الفلسطينية  ،وانعكاس تجلياته عليهم

 .السورية تضمن فقرات فنية وشعرية ومسابقات ثقافية

 
 الترفيهي في مخيم البصاليوم 

 5162/ يوليو  -تموز  61فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 61.101) ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111)الجئًا في لبنان، ( 56311)األردن و
 .3165فبراير لغاية " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 31)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوماً  (311)يومًا، والماء لـ ( 061)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 141)
 .ضحية( 611)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 130)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 116)
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أيام بعد سيطرة مجموعات ( 066)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 454)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .زمات االقتصادية فيهااستمرار األ
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


