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ر تشرين الثاني المنصرم في الجئين فلسطينيين قضوا خالل شه" 01"
 "سورية

   

 
 

 قصف يستهدف منازل أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق  

  اليونان تواصل هجرة أبناء مخيم العائدين في حمص ووصول مجموعة جديدة إلى
 بحرا  

  توزيع مادة جفت الزيتون على العائالت الفلسطينية جنوب سورية الستخدامه في
  التدفئة

 هيئة اإلغاثة العالمية تبدأ بترميم المسجد الثاني في مخيم الحسينية بريف دمشق 

  أشهر من اعتقاله 01األمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني بعد أكثر من 

  على عدد من العائالت الفلسطينية السورية شمال لبنانالوفاء توزع مساعداتها 

 يوم طبي مجاني ألطفال فلسطينيي سورية في مخيم البداوي 
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 احصائيات
الجئين " 01"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 

الجئين جراء إصابتهم " 3"بينهم  ،نوفمبر المنصرم –فلسطينيين قضوا خالل شهر تشرين الثاني 
الجئين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما توفي الجئ " 4"و بطلق ناري،

ضحية و  نتيجة القصف واالشتباكات، والجئ مات بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية،
 .ألسباب مجهولة

 
ن قضوا خالل شهر تشرين الثاني فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذي

في دمشق قضى الجئان، : نوفمبر الماضي توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي –
 .الجئين قضوا في مناطق متفرقة( 5)و الجئ في حلب،و  وآخران في ريف دمشق،

" 3101"ُيذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 آخر التطورات

استهدفت قوات النظام السوري بسالح المضاد للطائرات الشيلكا منازل األهالي في مخيم خان 
الشيح بريف دمشق، في حين تعرض المحيط الغربي للمخيم للقصف وسقوط عدد من القذائف 

 .قتصرت أضرارها على المادياتا
الجدير بالتنويه أن مخيم خان الشيح يتعرض بشكل مستمر للقصف بالبراميل المتفجرة وقذائف 

 .الجرحى من أبناء المخيمو  الهاون، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا
بو الملقب أ" يوسف حسن مصلح"وفي سياق مختلف أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 

أشهر، وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين  01ميشيل بعد اعتقال دام أكتر من 
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معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام منهم  0103في حين ال يزال  ،الفلسطينيين بريف دمشق
  .من أبناء مخيم خان الشيح 011

 
تركيا والدول  وفي وسط سورية ال تزال هجرة سكان مخيم العائدين في حمص مستمرة باتجاه

األوروبية نتيجة األوضاع األمنية والمعيشية، حيث لوحظ خالل الفترة األخيرة مغادرة عدد كبير 
من أهالي المخيم إلى تركيا، في محاولة للوصول إلى دول اللجوء األوروبي، فيما يوجد في تركيا 

بطرق شرعية وغير الكثير من الشباب والعائالت ينتظرون طرقًا توصلهم إلى البر األوروبي 
 .شرعية

وتعود أسباب تنامي ظاهرة الهجرة إلى المالحقات األمنية السورية من قبل األجهزة األمنية 
والمجموعات الموالية لها للشباب الفلسطيني في مخيم العائدين إلجبارهم على االلتحاق بجيش 

رجه، واالعتقاالت التحرير الفلسطيني، والتشديد األمني على حركة الشباب في المخيم وخا
 .المستمرة بحقهم

أما في ريف دمشق بدأت هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية يوم أمس بترميم 
زاهر بن حرام رضي هللا عنه في مخيم الحسينية بريف دمشق، تزامن ذلك مع  مسجد الصحابي

الذي ستفتتحه الهيئتان بعد  دخول ورشات الكهرباء والصيانة إلى المخيم، وهو المسجد الثاني
 .افتتاح مسجد خليل الرحمن قبل أسبوعين
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بتوزيع ( دفء الشتاء)وباالنتقال إلى جنوب سورية قامت هيئة فلسطين الخيرية وضمن مشروع 
 -جلين -المزيريب) عائلة فلسطينية نازحة إلى مناطق وبلدات 411مادة جفت الزيتون على 

و جفت الزيتون .، وذلك الستخدامها كوسيلة للتدفئة(ذكر عين -تسيل -مساكن جلين العجمي
هو كل ما يتبقى من حبات الزيتون بعد عصرها، من بذور الزيتون واألغصان واألوراق التي 
تبقى بعد ذلك، كما أنه ُيعد من المواد القابلة لالشتعال بسرعة، ويساعد على نشر التدفئة في 

، التي بات ”الفيربليس“طب، أو في مواقد النار المكان، في حال استخدامه في مدافئ الح
يستخدمها السوريون بسبب الحصار وغالء األسعار وعدم توفر المحروقات جراء استمرار 

 .الحرب في سورية
 

 لبنان
عائلة من الالجئين الفلسطينيين النازحين  51وزعت حملة الوفاء األوروبية مساعدات نقدية على 

مخيمي البارد والبداوي شمال لبنان، فيما قام وفد الحملة بزيارة تلك من سورية وعددًا من أبناء 
العائالت الفقيرة وأصحاب الحاالت األكثر حاجة، بهدف االطالع على أحوالهم وأوضاعهم 

 .المعيشية
وفي غضون ذلك نظمت لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان بالتعاون مع جمعية الشفاء الطبية 

في روضة االقصى  2/02/2105مًا طبيًا مجانيًا اليوم األربعاء يو  ،ومركز العناية الطبي
اإلسالمية ومركز العناية الطبي، لألطفال والعائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مخيم 

 .وذلك بهدف مساعدتهم والتخفيف من أعبائهم االقتصادية ،البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان

 
( 051)الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم البداوي يبلغ  الجدير ذكره أن عدد العائالت

ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في " 45"عائلة من أصل 
 .سورية
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 2102/ كانون األول ــ ديسمبر / 2/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 455111)و الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 055511) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111)لبنان، 
 .2105لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 31)أكثر من  •
النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك •

( 444)يومًا، والماء لـ ( 454)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 004)لليوم 
 .ضحية( 004)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 045)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 441)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 541)حوالي : مخيم درعا •
نسبيًا مع  الوضع هادئ: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


