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محيط مخيم خان  علىبراميل متفجرة ( 3)الطيران السوري يلقي "
 "الشيح ويستهدف المنفذ الوحيد له بالرشاشات الثقيلة

      

 
 

  يوماً عودة المياه إلى منازل مخيم النيرب بحلب( 08)بعد انقطاعها لـ 

 السلطات التركية تسلّم جثامين الفلسطينيين الثالثة الذين قضوا على حدودها 

  مؤسسات عمل أهلي توزع مساعدات غذائية على الالجئين الفلسطينيين في مركز
 نيميخن بهولندا
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 آخر التطورات
محيط شارع اإلسكان وشارع الرضا المحاذي  علىألقت الطائرات السورية ثالثة براميل متفجرة 

لمخيم خان الشيح بريف دمشق، مما سبب حالة خوف بين األهالي وخاصة النساء واألطفال، 
ويرى ناشطون أن القصف يعتبر خرقًا جديدًا للنظام السوري بعد االتفاق حول هدنة بين النظام 

 .ومجموعات المعارضة المسلحة برعاية دولية
بعدة رشقات من الرشاشات ( 731)استهدفت قوات النظام المتمركزة في الفوج من جهة أخرى 

الثقيلة الطريق الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح والواصل مع بلدة زاكية، علمًا أن جميع الطرق 
( 757)المؤدية للمخيم مغلقة باستثناء طريق زاكية، وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت 

 .ين الفلسطينيين من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بدء أحداث الحربضحية من الالجئ

 
وباالنتقال إلى حلب، حيث عادت مياه الشرب لمنازل مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في 

يومًا بشكل متواصل، مما ضاعف من األعباء المعيشية ( 08)حلب، بعد انقطاع دام حوالي 
الذي يخضع لسيطرة أمنية محكمة من قبل عناصر الجيش  التي تواجه األهالي في المخيم

 .النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له
يذكر أن مخيم النيرب يعد من النقاط االستراتيجية التي تسعى قوات النظام للحفاظ عليها، وذلك 

 .بسبب قربها من مطاري النيرب المدني والعسكري 
في مدينة الخابور جنوبي تركيا، جثامين  ،لتركية، أول أمسأما في تركيا، فقد سلمت السلطات ا

 : الفلسطينيين الثالثة الذين قضوا برصاص حرس الحدود التركية وهم
، وذلك بإشراف الهيئة العامة لالجئين "حنان موسى" السيدةو  "آمنة صالح"وزوجته " عماد عزوز"

ن وجودهم في أحد المشافي التركية، يومًا م 75الفلسطينيين في تركيا، وتم دفنهم بعد أكثر من 
الذي نجا وهو بحضن والديه في ميتم او عند عائلة تركية " جعفر عزوز"فيما يبقى طفل العائلة 
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بحسب القاضي التركي المسؤول عن القضية، وطالب القاضي الجهات المختصة بالمساعدة من 
عد تلقيها خبر قضاء أجل الحصول على الطفل من أجل جدته التي أصيبت بانهيار عصبي ب

 .ابنتها وزوجها وفقدان حفيدها
ويشار إلى أن الجندرما التركية قتلت الالجئين الثالثة وهم من أبناء مخيم السيدة زينب في 

 .أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية التركية هربا من الصراع السوري  71.2.2872

 
 لجان عمل أهلي

ركز لجوء نيميخن السلل الغذائية على الالجئين الجدد في موزع البيت الفلسطيني في هولندا 
في هولندا، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي تواجههم في هذا المركز، كما تم ( هيومنسورد)

التباحث مع الالجئين حول الوضع الحالي وصعوبة االجراءات القانونية، واإلجابة على األسئلة 
 .لب اللجوء وما بعد الحصول على االقامةالقانونية واإلجرائية خالل مراحل ط
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يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين فروا من سوريا بعد قصفهم واستهدافهم نحو الدول األوروبية 
وعبر دول عدة، فمنهم من توجه إلى تركيا ومصر وليبيا ودول جنوب شرق آسيا وغيرها من 

 .اللجوء األوروبي الدول التي يحاول من خاللها المهاجرون الوصول لدول
 

 6102/ آذار ــ مارس / 4/فلسطينيو سورية احصائيات وأرقام حتى 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 75888) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2888) •

 .2875يوليو 
 .الجئًا في تركيا( 0888) •
 .اع غزةالجئًا في قط( 7888) •
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 17.2)أكثر من  •

 .2875كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 513)لـ يومًا، والماء ( 7855)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 993)لليوم 
 .ضحية( 705)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 019)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 7812)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 18)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 183)حوالي : امخيم درع •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


