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 "6102سبتمبر  -فلسطينيًا قضوا في سورية خالل شهر أيلول  43"

      

 
 

 قضاء طفل فلسطيني ووقوع إصابات في قصف على مخيم درعا 

 استهداف سيارة إسعاف يودي بحياة مسعف من أبناء مخيم خان الشيح  

 البراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيحو بالقنابل الفوسفورية قصف 

  أيام 01األمن السوري يفرج عن طالبة فلسطينية بعد اعتقالها منذ 

 ماليين يورو لدعم برامج األونروا 7بلجيكا تتبرع بـ 
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 احصائيات

قضوا خالل شهر أيلول الجئًا فلسطينيًا " 34"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
آخرين توفوا بسبب القصف، وثالثة " 9"الجئًا نتيجة طلق ناري، و" 62"، بينهم 6102سبتمبر  -

الجئين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، فيما توفي الجئ برصاص قناص، وآخر 
 .بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، فيما مات الجئ بعد اختطافه ومن ثم قتله

سبتمبر  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل أيلول
( 2)و الجئًا،( 09)في ريف دمشق قضى : الفائت توزعوا حسب مكان وفاتهم على النحو التالي

الجئين في دمشق، إضافة إلى ثالثة الجئين في درعا، وشخصان ( 5)الجئين في دير الزور، و
 .أشخاص توفوا في أماكن متفرقة (9)و ،ضى في الالذقية، وآخر في القنيطرةحلب، والجئ ق

" 4453"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 ضحايا

جراء القصف الذي استهدف مخيم درعا " نسيم قويدر" الفلسطينين الطفلقضى كل من الالجئين 
بعد ( أبو علي)لالجئين الفلسطينين جنوب سورية، فيما قضى المسعف الفلسطيني دمحم علي 

استهداف النظام السوري لسيارة إسعاف تقل مدنيين من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق 
 .الغربي
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 آخر التطورات

النظام السوري يوم أول أمس مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بقذائف الهاون مما  استهدفت قوات
صابة عدد من أبناء المخيم جراح بعضهم " نسيم قويدر"أدى إلى قضاء الطفل الفلسطيني  وا 

خطيرة، وأحدثت خرابًا بمنازل األهالي وحالة ذعر بينهم، وكان مراسل المجموعة أكد في وقت 
ر في مخيم درعا أي مشفى أو مركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية سابق أنه ال يتواف

والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل 
الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، وقد حذر بعض الناشطين من انتشار األمراض في صفوف 

 .رارهم الستخدام مياه الشرب الملوثةاألهالي وخاصة مع اضط

 
وباالنتقال إلى ريف دمشف الغربي أفاد مراسل مجموعة العمل، أن الجهة الغربية من مخيم خان 
الشيح تعرضت للقصف، حيث استهدف القصف سيارة إسعاف تقل عدد من جرحى أبناء مخيم 

، مشيرًا إلى (أبو علي)خان الشيح المدنيين، مما أدى إلى قضاء المسعف الفلسطيني دمحم علي 
برمياًل متفجرًا استهدفت مزارع مخيم  02أكثر من  يوم امسلنظام السوري ألقت منذ أن طائرات ا

الوادي بالمقيليبة، فيما قصف الطيران الروسي الليلة قبل الماضية و  الديرخبيةو  خان الشيح الشرقية
في  محيط المخيم بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليًا، كما استهدفت قوات النظام السوري المتمركزة
 .محيط المخيم الطريق الواصل بين مخيم خان الشيح وبلدة زاكية بالطلقات وقذائف المدفعية
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من ( عاماً  61" )روند أبو السعود" إلى ذلك أفرج األمن السوري عن الطالبة الفلسطينية السورية

عرف سبب أيام أثناء توجهها إلى الجامعة دون أن ي 01أبناء بلدة المزيريب، بعد اعتقالها قبل 
، (عاماً  61) "ياسمين مريطه"اعتقالها، فيما يواصل النظام السوري اعتقال الشابة الفلسطينية 

منذ سنه تقريبًا من أبناء تجمع المزيريب جنوب سورية، مع ( عاماً  41" )عائده عواد" والالجئة
أبناء تجمع معتقاًل فلسطينيًا من ( 66)العلم أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا وثقت 

المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، إلى جانب أكثر 
 .من ألف الجئ فلسطيني

ماليين يورو لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  3وفي سياق مختلف تبرعت مملكة بلجيكا 
الة في تلبية االحتياجات التربوية دعمًا لجهود الوك( األونروا)الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

 .والسكنية لالجئي فلسطين

ماليين يورو لبرنامج األونروا الرائد للتعليم في حالة الطوارئ وذلك لمساعدة  5وسيتم تخصيص 
طفل الجئ من فلسطين في سورية ولبنان واألردن وغزة والضفة الغربية حتى  403,911

تعلمية وترفيهية آمنة ومواد تعلم ذاتي تفاعلية ، تشمل مساحات 6102النصف األول من عام 
 .وأنشطة مساندة للتعلم وتدريب على السالمة واألمن
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 6102/ أكتوبر –تشرين األول / 6/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ  (6000)  •

 .6105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .6102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 39)أكثر من  •
القيادة  -امي ومجموعات الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظ: مخيم اليرموك •

( 0624)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0616)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 023)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 354)يومًا، والماء لـ 

م منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازله: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0155)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0633)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 31)يوم النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 915)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : حماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص و  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


