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 " الجئا فلسطينيا غادروا األراضي السورية لألردن5,860"

 
 

 قصف على مخٌم خان الشٌح والٌرموك والحسٌنٌة .

 قطع مٌاه الشرب عن مخٌم الٌرموك .

 استمرار الحصار على مخٌم الحسٌنٌة .

  كارثة الالجئٌن تتجاوز طاقة أي : المتحدثة باسم األونروا فً لبنان
. منظمة إنسانٌة

 3500  ،طالب ال 210تلمٌذاً دخلوا مدارس األونروا فً بٌروت 
. ٌحملون أوراقاً ثبوتٌة ٌبحثون عن حلول لحل مشاكلهم
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 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شيد سقوط عدد من القذائف طالت مناطق 
متفرقة منو استيدفت الحارة الغربية مقابل مطعم الشاميات، ومنطقة اإلسكان، ومحيط جامع 

الرضا، وسوق الخضرة أوقعت أضرارًا مادية كبيرة بمكان سقوطيا، كما ُسجل في ساعات المساء 
سقوط قذيفة في محيط جامع اليدى أدت إلى وقوع عدد من اإلصابات بين أبناء المخيم، ومن 
جانب آخر ال يزال السكان يعانون من غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية ويشتكون من 

. أزمة في الحصول عمى مادة الخبز بسبب نفاد الدقيق من المخيم

 
 آثار القصف على مخيم خان الشيح

 الحسينيةمخيم 
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية لسقوط قذيفة بالقرب من معمل األوكسجين 

دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وعمى الصعيد اإلنساني ما زال سكانو يعانون من الحصار 
الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمييم والذي نجم عنو نفاد معظم المواد الغذائية والدقيق 

والمحروقات، ومن جانب آخر شيد المخيم اليوم عودة شبكة االتصاالت واالنترنت بعد انقطاع 
.  ساعة24دام ألكثر من 

 
 مخيم اليرموك

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
مناطق متفرقة منو، اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، ونوه المراسل بأن خطوط االنترنت 

 ومن الجانب اإلنساني ،واالتصاالت قد عادت إلى معظم مناطق المخيم والعاصمة دمشق وريفيا
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قام حاجز الجيش النظامي عمى مداخل مخيم اليرموك بمنع األىالي من الدخول والخروج عبره، 
. وأشار المراسل بأن السكان يعانون من انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ الصباح الباكر

 
 آثار القصف في شارع حيفا بمخيم اليرموك

 مخيم درعا
شيد مخيم درعا اليوم تحميقا لمطيران في سمائو ما سبب حالة من اليمع والرعب لألىالي الذين 
يعانون من ضائقة معيشية بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والطحين واستمرار انقطاع 

. التيار الكيربائي وشبكة االتصاالت أليام طويمة عنو
 

 :األردن
 الجئا فمسطينيًا غادروا األراضي السورية لألردن، يتوزع معظميم في أنحاء المممكة، 5,860

 ىذا ما صرح بو ممثل المفوض ،"سايبر سيتي" الجئ فمسطيني في مجمع 200باستثناء نحو 
بيتر فورد في معرض حديثو عن اجتماع المجنة االستشارية المزمع عقده الشير " األونروا"العام لـ

 آالف الجئ فمسطيني سواء الموجودين 6 والذي سيبحث وضع نحو ،المقبل في البحر الميت
منيم في سورية أم الذين غادروىا لألردن، باإلضافة إلى تناول األزمة المالية الخانقة التي 

". تشيدىا الوكالة حالياً 
 مميون دوالر منذ مطمع العام 90األونروا أطمقت نداء استغاثة لمدول المانحة بقيمة "وأوضح أن 

المقبل لمساعدة األونروا في تقديم الخدمات األساسية لالجئين  (يوليو)الحالي وحتى شير تموز 
". الفمسطينيين من سورية

األونروا تقدم الخدمات الصحية والتعميمية والمساعدات الغذائية لالجئين الفمسطينيين "وأضاف أن 
من سورية، فمنيم من التحق بمدارسيا، وانتفع من مراكزىا الصحية، بينما يعيش بعضيم في 
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مخيمات أنشأتيا الحكومة قرب الحدود مع سورية، وبالتالي ينتفعون أيضًا من الخدمات التي 
". تقدميا إلييم

 عائمة فمسطينية الجئة، 816العام الحالي تمقت نحو  (يناير)منذ شير كانون الثاني "ونوه انو 
".  ألف دوالر359مساعدات طارئة قدرىا نحو 

 الجئ 2322 طالبًا وطالبة في المدارس التابعة لألونروا، وتمقي 622التحاق نحو "وأشار إلى 
". منيم العالج الطبي في مراكزىا الصحية، وفق إحصائيات الوكالة لمشير الماضي

 
 :لبنان

 الجئ فمسطيني من سوريا 49500وجود "أعمنت المتحدثة باسم األونروا في لبنان ىدى سمرا 
، مشيرة إلى أن "وجود عدد أكبر من األعداد المسجمة لدى المنظمة"، الفتة إلى "في لبنان

وأوضحت أن ". األونروا توزع مساعدات باإلضافة إلى خدمات رعاية صحية إلى الالجئين"
وضع الكارثة "، مشددة عمى أن "األونروا تقدم مساعدات مادية كمما توفرت ليا األموال الالزمة"

". اإلنسانية الموجودة عمى صعيد الالجئين حاليًا تتجاوز طاقة أي من المنظمات الدولية اإلنسانية
وفي سياق متصل رصدت لجنة فمسطينيي سوريا في لبنان أن بعض المشافي التي تعيدت 

بالمعاينات المجانية لمفمسطينيين والسوريين القادمين من سوريا تأخذ من بعضيم تكمفة المعاينات 
وذلك خالفًا لمتعميم الذي أصدرتو ىذه المشافي  (العيادات والطوارئ)بحجج مختمفة في قسمي 

. من قبل
أما من الجانب التعميمي فقد بحث وزير التربية والتعميم العالي المبناني حسان دياب مع ممثمة 

ووفد من الجانبين في " اليونيسيف"مكتب شؤون الالجئين في بيروت نينات كيمي، وممثمة مكتب 
 3500كيفية إيجاد حمول لمتالمذة الفمسطينيين النازحين لمتقدم لالمتحانات حيث بمغ تعدادىم 

 طالب ال 210تمميذ دخموا مدارس األونروا في بيروت، وىناك عدد قميل من ىؤالء التالمذة وىو 
. يحممون أوراقًا ثبوتية

وتم عرض السبل التي تؤدي إلى إثبات ىوياتيم من خالل طمب أوراقيم من سوريا بمساعدة 
. األمم المتحدة خصوصًا التالمذة الذين سوف يتقدمون لالمتحانات الرسمية في لبنان

ووعد دياب بـإيجاد حل ليؤالء بناء لمقوانين واألنظمة المتاحة في لبنان ليكون الحل قاباًل 
". لمتطبيق
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