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 بريف زنيب السيدة حي استهدف تفجير إثر يقضيان فلسطينيان الجئان

 دمشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام قوات جانب إلى قتاله خالل يقضي جرمانا مخيم أبناء أحد •

 السوري

 من يعانون اليرموك مخيم في المحاصرين الفلسطينيين الالجئين آالف •

 الطبية الخدمات نقص

 العائدين مخيم أبناء من" حياتلي فهد" الالجئ عن يفرج السوري األمن •

 حمص في
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  ضحايا

 ،"تيم حسن محمود" الالجئين من كل قضاء العمل لمجموعة ناشطون أكد

 الذي التفجير إثر زينب، السيدة مخيم سكان من" شرقي احمد طه"

 .اليوم صباح دمشق، ريف في زينب السيدة حي استهدف

 الضحايا من العشرات قضاء إلى الحي استهدف الذي التفجير أدى حيث

 إعداد ساعة حتى للضحايا النهائية الحصيلة تعلن لم فيما والجرحى،

 .التقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخيم أبناء أحد" صياح علي عالء" الشاب قضى متصل، سياق وفي

 الدائر بالصراع مشاركته خالل دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين جرمانا

 خالل قضوا جرمانا مخيم أبناء من العشرات أن علما   سورية، في

 المعارضة مجموعات ضد السوري النظام جانب إلى القتال مشاركتهم

 .المسلحة

 

  التطورات آخر

 بدمشق الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم أهالي من تبقى من يعاني

 في حاد نقص من مدني آالف( 5) إلى( 3) بين ما أعدادهم تقدر والذين

 يفرضه الذي المشدد الحصار استمرار بسبب وذلك الطبية الخدمات

 منذ العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش

 مما للقصف الرئيسية المخيم مشافي وتعرض جهة، من يوما  ( 1090)

 فاقمت فيما. العمل عن توقفها إلى أدت فيها كبيرة أضرار وقوع إلى أدى

 تلك الماضي إبريل مطلع منذ المخيم على" داعش" تنظيم سيطرة
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 على المخيم داخل اإلغاثية الجهات معظم التنظيم أجبر حيث األوضاع،

 من العديد باغتيال التنظيم قيام بعد وذلك يلدا، بلدة نحو منه الخروج

 الحصار نتيجة قضوا المخيم في الالجئين من( 187) أن يشار. الناشطين

 .الطبية والرعاية التغذية نقص بسبب وذلك عليهم المفروض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهد" الفلسطيني الالجئ عن السوري األمن أفرج مختلف، موضوع وفي

 حوالي دام اعتقال بعد وذلك حمص، في العائدين مخيم أبناء أحد" حياتلي

 أبناء من فلسطينيا  ( 186) اعتقال األمنية األجهزة تواصل فيما أشهر، 5

 علما   مجهوال ، مصيرهم يزال ال العمل مجموعة احصائيات بحسب المخيم

 .التعذيب تحت قضوا المخيم أبناء من عددا   أن

 

 كبيرة مضايقات من يعانون حمص في العائدين مخيم أبناء أن يذكر

 الحين بين تشن حيث السوري، لألمن التابعة المفرزة عناصر تمارسها

 أتاوات وفرض المارة لهويات وتدقيق وتفتيش اعتقال حمالت واآلخر

 .البالد خارج للهجرة األهالي يدفع والذي المخيم، أبناء على

 

 2016/ يوينو ــ حزيران/ 11/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

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

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

 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
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 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1091) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 641) لـ والماء يوما ،( 1152) من أكثر

 .ضحية( 187) الحصار

 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 944) حوالي منذ منازلهم

 بعد أيام( 1136) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 797) 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


