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 لليوم الثالث مخيم خان الشيح بال خبز وال طحين •

 ماليين يورو إضافية لألونروا  6فرنسا تتبرع بـ  •

 فلسطينيي سورية لإلغاثة: مشروع األضاحي سيغطي آالف المهجرين شمال سورية •

 "عائالت فلسطينية سورية تعاني أوضاعاً صعبة في خيام بالبقاع اللبناني" 



 

 خر التطوراتآ

"الهيئة   الالجئين" إن    302قالت  عائالت فلسطينية مهجرة من سورية    ثمانيللدفاع عن حقوق 
 يعانون أوضاعًا إنسانية صعبة في مركز إيواء الرحمن بالبقاع األوسط في لبنان.

  10ددًا من مسؤوليها زار المخيم والتقى بعائلة "عدنان" المكونة من  وأضافت الهيئة أن وفدًا ضم ع
  9أفراد وتسكن خيمة من القماش منذ سبعة سنوات، وعائلة ياسر الخطيب "أبو فراس" المكونة من  

 أفراد وتقيم في خيمة جدرانها من الحديد منذ أربعة سنوات.

 
مصاب بسكتة دماغية بسبب فقدان ولديه   وكشفت الهيئة خالل لقائها عائلة الخطيب أن رب العائلة

سنوات، 10سنة، أحمد    13في سورية، وأن أربعة أطفال من العائلة لم يدخلوا مدارس األونروا، ندى  
الحالة، وطالبت األونروا   7سنوات، لجين    9محمد   الهيئة عن استهجانها من  سنوات، وأعربت 

 بمتابعة العائلة واألطفال. 

مطالبات  الهيئة  وفد  وزيادة    ونقل  لإليواء  تليق  أماكن  بتأمين  السورية،  الفلسطينية  العائالت 
من   يعانون  حيث  الخاصة،  ظروفهم  بسبب  "األونروا"  تقدمها  التي  والمالية  الغذائية  المساعدات 
الكريم،   العيش  مقومات  ونقصان أهم  الملتهب،  الصيف  متفاقمة في ظل حر  إنسانية  مصاعب 

 آلدمي. وأبرزها العيش في أماكن تليق با

 

 



 

في شأن آخر، اشتكى أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي من عدم  
 توفر مادة الطحين وتوقف عمل المخبز الوحيد في المخيم منذ ثالثة أيام. 

وقال األهالي إن الوضع سيزداد صعوبة في المخيم في حال عدم توفر مادة الطحين خالل األيام  
 وا بضرورة تحرك جميع الجهات الفاعلة لمنع استمرار هذه األزمة. القادمة، وطالب

 
من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل، إلى أن المخيم يعاني أصاًل من نقص حاد في مادة الخبز، 
حيث يتزاحم الناس للحصول على ربطة خبز واحدة بعد مرور ساعات على االنتظار أمام الفرن  

ث ساعات دون التمكن من الحصول على رغيف خبز بسبب نفاذ  الوحيد، وقد ينتظر البعض لثال
 الكمية المخصصة لكل يوم. 

ماليين يورو لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل    6إلى ذلك، تبرعت الحكومة الفرنسية بمبلغ  
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( في تموز الجاري، األمر الذي يرفع من إجمالي  

 مليون يورو.  20إلى   2020عاتها لعام تبر 

وقالت األونروا إنه من أصل الماليين الستة، ستذهب خمسة ماليين يورو كتبرع لخدمات الوكالة  
 الرئيسة في مجاالت التعليم والصحة واجتثاث الفقر في كافة أقاليم عمليات األونروا الخمسة.

 

 

 



 

 

 لجان عمل أهلي

سيغطي آالف    2020"إن مشروع األضاحي لعام    سورية لإلغاثة والتنمية  قالت "هيئة فلسطينيي
 العائالت الفلسطينية والسورية النازحة والمهجرة في الشمال السوري.

وأشارت الجمعية أن التبرعات قّدمت من فلسطينيين في دول أوروبية وتركيا والداخل الفلسطيني  
 ركيا. المحتل، وجمعية "خير أمة" و"طريق الحياة" من ت

عائلة فلسطينية من الداخل الفلسطيني المحتل تشارك في المشروع   600وأضافت أن أكثر من  
 تحت شعار "فشرب رسول هللا حتى ارتويت" فأرسلت أضاحيها هذا العام، إلى الداخل السوري.

الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري من أوضاع إنسانية ومعيشية   هذا ويعاني الالجئون 
والدولية غاي  المعنية  الجهات  وإهمال  وتجاهل  اإلغاثية،  المساعدات  شح  ظل  في  القسوة  في  ة 

 ألوضاعهم المزرية. 

 


