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 "6102أكتوبر  - فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر تشرين األول24" "

 

 
 

 قصف يستهدف أطراف مخيم خان الشيح وسط تحذيرات من كارثة إنسانية 

  "8"  تشرين األول الماضيفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح قضوا خالل شهر 

 األمن السوري يعتقل مختار مخيم الحسينية بريف دمشق 
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 احصائيات

الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تشرين " 42"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
آخرين توفوا بسبب " 01"الجئين نتيجة طلق ناري، و" 8"، بينهم 4102أكتوبر  - األول

قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري، والجئان برصاص قناص، وآخر القصف، والجئ 
 .وآخر ألسباب مجهولة ،بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية، فيما قتل الجئ بعد اختطافه

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر تشرين األول 
 : و التاليالفائت توزعوا حسب المكان على النح

الجئين في حلب، والجئان في دمشق، إضافة إلى ( 2)و ،الجئاً ( 01)في ريف دمشق قضى 
 .الجئين في درعا، والجئ في بيروت، والجئان في أماكن متفرقة

" 1180"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .قة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةالجئًا، بحسب اإلحصائيات الموث

 
 آخر التطورات

تعرضت أطراف مخيم خان الشيح والمزارع المحيطة به للقصف بالصواريخ والقذائف المدفعية، 
 .يوم أمس، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان

منذ أكثر يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم 
 .يومًا، األمر الذي أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطبية من المخيم( 11)من 



 

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

 

ألف ( 04)من جهتهم حذر ناشطون من مخيم خان الشيح من وقوع كارثة إنسانية قد تهدد حياة 
 .آالف طفل وذلك بسبب نفاد الخبز والطحين وحليب األطفال واألدوية( 1)مدني بينهم 

الجئين فلسطينيين من أبناء " 8"وفي السياق كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
 : أكتوبر الماضي هم/ مخيم خان الشيح قضوا خالل شهر تشرين األول 

قضى بعد استهداف النظام السوري لسيارة إسعاف تقل مدنيين من أبناء مخيم خان " دمحم علي"
دمحم " الالجئين الفلسطينيين 4102 - 01 - 2قضى يوم  الشيح بريف دمشق الغربي، كما

، بسبب استهداف الطيران الحربي الروسي والسوري الحارة الغربية من المخيم (أبو نضال" )حسين
البالغة من العمر عام ونصف، جراء القصف الذي " إسراء"بصاروخ غراد، بينما قضت والطفلة 

 .محملة بالقنابل العنقودية استهدفت القسم الشرقي من المخيم بصواريخ

 
من أبناء  4102 - 01 - 01يوم " مريم عرجاوي " وفي لبنان قضت الطفلة الفلسطينية السورية

 .مخيم خان الشيح، أثر حادث سير بالقرب من مخيم الجليل بعلبك

كانوا يحاولون  4102 - 01 - 08الجئين فلسطينيين ومواطنة سورية يوم ( 1)في حين قضى 
وسائق السيارة " إباء سعيد النادر"وابنتها " نوفة دمحم جراد"خيم خان الشيح، حيث قضت مغادرة م

 ."كمال حسين"

خالد "الناشط اإلغاثي الفلسطيني  4102 - 01 - 42إلى ذلك اغتالت قوات النظام السوري يوم 
الذهاب أحد متطوعي هيئة فلسطين الخيرية في مخيم خان الشيح، أثناء محاولته " أسعد الخالدي

 .إلى بلدة زاكية لتأمين الخبز ألهالي المخيم المحاصرين
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مسؤول " عبد الحكيم حسين"ومن جهة أخرى اعتقل عناصر األمن السوري مختار مخيم الحسينية 
سابق لشعبة حزب البعث السوري، ووفقًا لمصادر داخل المخيم فإن األمن السوري اعتقل 

إلى جهة غير معلومة بسبب إعطاءه سند إقامة المرأة  منذ حوالي األسبوعين واقتاده" الحسين"
 .مجهولة

يذكر أن مخيم الحسينية يخضع لسيطرة كاملة من قبل النظام السوري، الذي سمح بعودة عدد من 
 .العائالت الفلسطينية إلى مخيمها فيما قام بمنع المئات منها بحجة عالقتها بالمعارضة السورية

 
 

 6102/ نوفمبر –تشرين الثاني/ 6/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .4101يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .4102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 27)أكثر من  •
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القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •
( 0474)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0411)العامة على المخيم لليوم 

 .ضحية( 071)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 211)يومًا، والماء لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 0182)
ات يومًا بعد سيطرة مجموع( 0428)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 712)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 11)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
الوضع هادئ نسبيًا مع : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


