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 فلسطينيو يعيشها التي للمعاناة آخر وجها   يكشف الموت
 لبنان في سورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دمشق بريف الشيخ خان مخيم محيط يستهدف الهاون بقذائف قصف •
 ماء بال اليرموك مخيم التوالي على( 481) لليوم •
 يلدا بلدة إلى النازحين وكاليرم ألهالي غذائية مساعدات تقديم •
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 : لبنان
 فلسطينيي من المهجرون يعيشها التي للمعاناة آخر وجها   يكشف الموت
 بل بموتهم، تنتهي ال لبنان في المهجرين معاناة أن حيث لبنان، في سورية
 !. بعده ما إلى تستمر

 الالجئ على ما هو الشرعي الطبيب لتقرير المقرر الرسم( 300)$
ال وفاته، قبل يؤمنه أن السوري الفلسطيني  من يتمكنوا لن ذويه فإن وا 
 باقي أن إلى يشار، مدفوع القبر ثمن أن علما  . الدفن إجراءات استكمال
 .($ 1500) حوالي إلى تصل دق الدفن إجراءات

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذلك المتوفى عائلة تؤمن لم حال وفي أنه العمل، لمجموعة ناشطون وأكد
 ثالجة أجرة إليه وتضاف المشفى، حبيس سيبقى الجثمان فإن المبلغ،
 . الموتى
 وقت في لبنان، في سورية فلسطينيي لجنة أعلنت قد كانت السياق وفي

 ذلك بتأمين سورية فلسطينيي من العائالت إحدى ساعدت أنها سابق،
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 جثمانه دفن يتم أن قبل لفقيدها، الشرعي الطبيب تقرير لرسوم الالزم المبلغ
 .سبلين مقبرة في

 وكالة احصائيات وفق سورية فلسطينيي من المهجرين عدد أن يذكر
 إلى رسمية غير احصائيات تشير حين في ألفا  ( 42.5) بلغ قد األونروا
 .مهجر ألف( 33) إلى العدد انخفاض

 
 : التطورات آخر

 بريف الفلسطينيين لالجئين الشيخ خان لمخيم الشرقية األطراف تعرضت
 وقوع عن تسفر أن دون الهاون، بقذائف لقصف أمس، يوم دمشق،
 حواجز قطع استمرار ظل في ذلك يأتي. األهالي صفوف في إصابات
 العاصمة ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات لجميع النظامي الجيش
 من العديد وفقدان المعيشية، األزمات تفاقم إلى أدى الذي األمر دمشق،
 . اآلخر بعضها أسعار وارتفاع الغذائية، والمواد األدوية أصناف
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 من يشتكون اليرموك مخيم سكان من تبقى من يزال ال دمشق جنوب وفي
 على يوما  ( 481) منذ المخيم أرجاء جميع عن المياه انقطاع استمرار
 أجل من للمخيم المجاورة المناطق إلى للذهاب يضطرهم مما التوالي،
 أن الناشطين أحد أفاد فيما الشرب، ماء من ليترات بعض على الحصول
 أن من بالرغم كامل شبه بشكل االرتوازية اآلبار على اعتمدوا األهالي
 من العديد انتشار إلى أدى مما والرواسب، باألتربة ملوث معظمها
 .العامة والنظافة الكلوية األمراض خاصة بينهم األمراض

 لليوم والتنمية لإلغاثة جفرا مؤسسة تستمر( راجعين) حملة وضمن ذلك إلى
 من نزحت التي العائالت إلى غذائية مساعدات بتقديم لتواليا على الرابع
 إبريل- نيسان مطلع له داعش – الدولة تنظيم اقتحام إثر اليرموك مخيم

 بلدة إلى اليرموك في المتواجدين النصرة جبهة عناصر مع بالتنسيق 2015
 اليرموك في العاملة اإلغاثية المؤسسات معظم أن علما  . له المجاورة يلدا

 المتهم داعش تنظيم من تلقتها تهديدات إثر داخله عملها أوقفت قد كانت
 .المخيم داخل اإلغاثيين الناشطين من عدد باغتيال

 
/  يناير ــ الثاني كانون/ 10/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2016 
 الجئا  ( 42،500)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15500) •

 وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في سوريا   فلسطينيا  
 . 2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق
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 حتى أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر •
 . 2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 922) لليوم المخيم على العامة
 الحصار حاياض عدد التوالي، على يوما  ( 481) لـ والماء يوما ،( 982) من
 . ضحية( 184)
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 927) حوالي منذ منازلهم
 بعد يوما  ( 983) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 . عليه المعارضة مجموعات سيطرة
 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 636) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه من( 70%)
: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع
 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق


