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بعد أسابيع دامية إثر استهدافه لمخيم خان الشيح، النظام السوري يرسل "
 "وفدًا لطرح مبادرة لتحييده

      

 
 

 أهالي مخيم جرمانا يعانون من عدم توفر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية. 

 "تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان" األونروا. 

  توزيع مساعدات مالية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مدينة كيلس جنوب

 .تركيا

 فلسطينيان سوريان يشاركان بإنقاذ المصابين إثر حادث في إحدى المدن النرويجية. 

 "72 "7102/ يوليو -ية خالل شهر تموزفلسطينياً قضوا في سور. 
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 التطورات آخر

أفادت األنباء الواردة من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، أن وفدًا 
مكلف من قبل النظام السوري دخل المخيم، واطلع إلى جانب " الكسوة"برئاسة رئيس بلدية 

الشيح وهيئة فلسطين الخيرية على أوضاع شخصيات فلسطينيية وسورية من لجنة مخيم خان 
 .قصف جوي عنيف منذ أشهرو  مخيم خان الشيح في ظل ما يتعرض له من حصار شبه كامل،

وزار الوفد المدراس والمعاهد ومركز جفرا وهيئة فلسطين الخيرية وجميع المؤسسات الحكومية 
صف التي تعرض لها المخيم، وأماكن الق" األونروا"العاملة داخل المخيم ومراكز وكالة الغوث 

حيث تأكد المسؤول من خلو المخيم من السالح ومن أي مقرات عسكرية تابعة لمجموعات 
 .المعارضة المسلحة

 
وتم طرح مبادرة لتحييد المدنيين وايقاف القصف، وتأمين طريق آمن للدخول والخروج لألهالي، 

وري منتدب من النظام الى مخيم خان علمًا أنها المرة األولى التي يتم فيها دخول مسؤول س
 .الشيح بعد القصف العنيف الذي تعرض له بالفترة االخيرة

الجدير بالتنويه أن األيام واألسابيع الماضية شهدت تصاعدًا متسارعًا بحدة وحجم الغارات الجوية 
التي استهدفت مخيم خان الشيح، والتي أسفرت عن العشرات من الضحايا والجرحى من سكان 
المخيم والعائالت النازحة إليه هربًا من القصف والبراميل المتفجرة التي تستهدف القرى والبلدات 

ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ ( 281)المجاورة للمخيم، فيما وثقت مجموعة العمل 
 .بدء أحداث الحرب في سورية
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كيلومترات عن العاصمة الذي يبعد ثمانية  -في غضون ذلك، يشتكي سكان مخيم جرمانا 
، من عدم توفر بعض -السورية دمشق، ويقع على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي

 .خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحي، والتي فاقمت أزماتهم بشكل كبير

منية طويلة في كما يعانون من استمرار انقطاع الكهرباء والمياه عن جميع أرجاء المخيم لفترات ز 
اليوم، عالوة على أن مخيم جرمانا يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب حركة النزوح الكبيرة من المخيمات 

وخاصة مخيم اليرموك والحسينية والسبينة بعد أحداث الحرب التي طالت  ،الفلسطينية في دمشق
 .مخيماتهم

 
اإلقتصادية، التي تجلت بارتفاع إيجار المنازل فيما اليزال سكان المخيم يعانون من تفاقم أزماتهم 

وارتفاع نسب البطالة بينهم، ،وازدياد الطلب عليها، مما دفع األهالي للعيش في ظروف خانقة
يأتي ذلك في وقت تقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا والتي ال تغطي إال 

 .الجزء اليسير من تكاليف حياتهم

بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين " األونروا"ن، قامت وكالة وفي لبنا
بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة $ (211)السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ 

 .لكل شخص$ ( 12)ل حوالي .ألف ل( 01)بدل طعام و  من سورية،

يوليو المنصرم بإجراء احصاء وتحديث بيانات _ تموز /  12ُيذكر أن األونروا قامت يوم 
 .العائالت الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان



 

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

 

وفي تركيا، وزع القائمون على مشروع كفالة العائالت الفلسطينية في الجنوب التركي، يوم األحد 
ب آ/وبالتعاون مع الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين، كفاالت شهر 12/8/1122

للعائالت الفلسطينية السورية في مدينة كيلس ضمن الحملة اإلغاثية التي تغطي العائالت 
عائلة  22الفلسطينية في الجنوب، مشيرين إلى أن عدد األسر التي تستفيد من المعونة الشهرية 

 .فلسطينية

محتلة عام وتشمل الحملة التي تقوم بها الجمعية اإلسالمية القادمة من األراضي الفلسطينية ال
، والتي انطلقت منذ بداية العام الجاري، كافة العائالت الفلسطينية المتواجدة في جنوب 2408

 .شرق وغرب تركيا

ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 
 .اآالف الجئ موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركي( 8)و( 2)

أما في النرويج شمال أوروبا، قام مهاجران فلسطينيان سوريان في النرويج، بمساعدة المصابيين 
بعد تعرضهم لحادث اصطدام إحدى حافالت النقل بجرار زراعي على أحد الطرق في 

Hannevika القريبة على مدينة كريستيان ساند. 

 
عن الحادث وعملية انقاذ ومساعدة الشابين  "أخبار كريستيان"وتحدثت إحدى الصحف النرويجية 

عامًا وصديقه بإخراج المصابين من داخل (12" )عبد الرحمن ظاهر"للمصابين، حيث قام الشاب 
الحافلة وتقديم المساعدات األولية على الرغم من إصابة أحدهم، ووصفت الصحيفة عمل الشابين 
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ة لدى العربي مازالت موجودة، وأنهما تركا بالرائع وبأنهما اثبتا للجميع أن اإلنسانية والشهام
 .بصمة جميلة بين المواطنيين

هو أحد أبناء مخيم خان الشيح، وهو من بين أكثر من " عبد الرحمن ظاهر"يشار إلى أن الشاب 
، فيما ينتظر اآلالف 1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 24)

 .وريين الفرصة للوصول إلى الدول األوروبيةمن الالجئين الفلسطينيين الس

الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل " 12"إلى ذلك، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
الجئان قضوا تحت التعذيب في و  الجئين بسبب القصف،" 4"بينهم  ،1122/يوليو  -شهر تموز 

ما توفي الجئ برصاص قناص، وآخر سجون النظام السوري، كما قضى الجئ جراء التفجير، في
 .بسبب نقص الرعاية الطبية والحصار، وشخص خطف ثم قتل

يوليو الفائت  -وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل تموز 
  :توزعوا حسب مكان وفاتهم على النحو التالي

الجئين ( 2)جئان في دمشق، والجئين في حلب، وال( 2)و الجئين،( 21)في ريف دمشق قضى 
والجئ قضى في  ،في أماكن متفرقة، وشخصان توفيا في صيدا جنوب لبنان، والجئان في درعا

 .درعا

" 1121"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .سطينيي سوريةالجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فل

 

 2102/ أغسطس  –آب / 22/إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 22211) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 015211) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .1122يوليو 
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 .سوري في تركياالجئ فلسطيني ( 8111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
 .1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 24)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 2111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2222)لليوم 
 .ضحية( 282)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 222)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2120)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2112)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليها

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 822)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


