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 خان مخيم حصار يواصل النظام االتفاق، بنود تنفيذ رغم"

 "التوالي على( 64) لليوم الشيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بالعودة لهم يُسمح لم الحسينية مخيم سكان من % 40 ناشطون •

  .ومنازلهم ممتلكاتهم إلى

 في الحرب بسبب قضوا فلسطينيا   الجئا  ( 3402) من أكثر •

 .سورية

 .التركية الحدود عبور محاولتها خالل فلسطينية الجئة إصابة •
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  التطورات آخر

 خان مخيم على حصارها بفرض السوري النظام قوات تواصل

 على وذلك الغربي، دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح

 ومجموعات السوري النظام بين االتفاق توقيع من الرغم

 خان من األخيرة مقاتلي وخروج المسلحة السورية المعارضة

 خان مخيم من فلسطيني الجئ( 2000) من أكثر ومعهم الشيح

 .الشيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخيم في الفلسطينية العائالت أن العمل مجموعة مراسل وأفاد

 دور اليزال فيما والطبية، الغذائية المواد في كبير نقص من تعاني

 والفصائل األونروا الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة

 .األهالي معاناة عن تماما   غائبا   الفلسطينية

 للبرد معرضين الفلسطينيين الالجئين آالف أن مراسلنا وأكد

 مقطوعة الكهرباء أن مضيفا   المحروقات توفر عدم ظل في القارس
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 في صعوبات وجود مع التوالي على الرابع لليوم المخيم عن

 .االنترنت وشبكة االتصاالت

 حوالي االتفاق تنفيذ قبل يضم كان الشيح خان مخيم أن إلى يشار

 العمل مجموعة وثقت فيما طفل، آالف 3 بينهم مدني ألف( 12)

 في الحرب أحداث بدء منذ قضوا المخيم أبناء من ضحية( 197)

 .سورية

 

 فلسطينيي أجل من العمل لمجموعة نشطاء أكد آخر، صعيد وعلى

 الحسينية مخيم سكان من( %40) من يقارب ما أن سورية،

 إلى بالعودة لهم يُسمح لم دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين

 حيث. اليوم حتى النظامي الجيش قبل من وممتلكاتهم منزلهم

 النظامي الجيش قبل من المنع بين ما بالعودة منعهم أسباب تتفاوت

 حواجز على االعتقال من األهالي وتخوف له، التابعة والمجموعات

 تلك تأتي. ومخارجه المخيم بمداخل تتحكم التي النظامي الجيش

 الشباب، من عددا   المخيم حواجز عناصر اعتقال بعد التخوفات

 مجموعات مناصرة أبرزها متعددة، بتهم مطلوبون أنهم بحجة

 واإلغاثية الطبية الخدمات وتقديم المسلحة، السورية المعارضة

 من النساء من عدد اعتقال العمل مجموعة وثّقت حيث لعناصرها،

 الجيش تفجير إلى باإلضافة النظامي، للجيش التابع الحاجز قبل

 أبناء من واإلعالميين اإلغاثيين الناشطين منازل بعض النظامي

 ريف في الفلسطينيين لالجئين الحسينية مخيم أن يُشار. المخيم

 بعض عودة بدء 2015/  أغسطس – آب/ 16 يوم شهد دمشق،

 الجيش مارسه الذي المنع بعد وذلك يه،إل الفلسطينية العائالت

 . العامين يقارب لما عنه النازحين سكانه على النظامي

 

 مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد مختلف، موضوع وفي

 من أكثر اليوم حتى وثّق أنه سورية فلسطينيي أجل من العمل

. سورية في الدائرة الحرب بسبب قضوا سوريا   فلسطينيا  ( 3402)
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 قضى فيما فلسطينيا ، الجئا  ( 1128) قضاء إلى القصف أدى حيث

 النظامي الجيش بين المتبادلة االشتباكات بسبب الجئا  ( 813)

 تحت قضى حين في المسلحة، السورية المعارضة ومجموعات

 .الجئا  ( 456) النظام ومعتقالت سجون في التعذيب

 للباحثين تتيح سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يشار

 عبر احصائياتها إلى الوصول الحقوقية والمؤسسات والناشطين

 actionpal.org.uk االلكتروني موقعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خديجة" السورية الفلسطينية الالجئة أصيبت مختلف، سياق وفي

 إلى السورية األراضي من العبور محاولتها خالل" عقلة أحمد

 أدى مما نحوها، النار التركي الحدود حرس أطلق أن بعد التركية

 الحدودية الجوز خربة منطقة في مرتفعة منطقة من سقوطها إلى

 جسر مشفى الى نقلها وتم ظهرها، في بكسر خاللها أصيبت

 المحاصر اليرموك مخيم سكان من وهي سورية، داخل الشغور

 .دمشق العاصمة جنوب
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 –األول كانون/ 3 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 2016/ ديسمبر

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42،500) •

 وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) من ثرأك •

 .2016 منتصف حتى

 ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 على( 1264) لليوم المخيم على العامة القيادة - الشعبية الجبهة

 لـ والماء يوما ،( 1323) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي،

 .ضحية( 191) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 784)

 العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 1117) حوالي منذ منازلهم إلى

( 1309) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة بعد أيام

 ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 967) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( %70) حوالي

 المخيم على النظامي الجيش حصار استمرار: الشيح خان مخيم •

 .التوالي على( 64) لليوم

 حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة
 


