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ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بداية األحداث في  179"
 "سورية

      

 
 

 استهداف المنفذ الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح بالمدفعية 

 يضاعف من معاناة  اغالق مستوصف األونروا منذ أشهر في مخيم العائدين بحمص

 الالجئين

  إصابة فلسطيني في معارك الراموسة وسط تصاعد أصوات االشتباكات والدخان في محيط

 مخيم النيرب

 الخيرية توزع سلل غذائية على العائالت الفلسطينية القاطنة بمنطقة ركن الدين في دمشق 
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 آخر التطورات

فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
قضوا  91ضحية، بينهم " 971"داية األحداث في سورية وصل إلى أبناء مخيم خان الشيح منذ ب
الجئين برصاص قناص،  4و تحت التعذيب،" 92"بطلق ناري، و 91جراء القصف، فيما قضى 

 6بعد ذلك، كما مات بسبب إختطافهم ومن ثم قتلهم " 99"في حين سجل إعدام الجئ ميدانيًا، و
قضوا برصاص اإلحتالل " 6"الجئين نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و" 4"الجئين غرقًا، و

 .الصهيوني، بينما توفي الجئ ألسباب مجهولة، وآخر قضى اختناقاً 

 
يجدر التنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية بلغ 

 .ة، بحسب االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةضحي( 1199)

ومنطقة العباسة بقذائف ( خان الشيح -زاكية )وفي السياق استهدفت قوات النظام السوري طريق 
قذائف في المنطقة، كما استهدف النظام محيط فرن المنصور  7المدفعية، وتم تسجيل سقوط 

طين فإن االستهداف جاء من جانب قوات النظام المتمركزة في تلة بقذيفة فوزديكا، ووفقًا لناش
 .الكابوسية
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يأتي ذلك وسط معاناة متزايدة يعيشها أبناء المخيم، وذلك بسبب استمرار حواجز الجيش النظامي 
ما أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية التي يعاني  ،سيارات البضائع عبرهاو  بمنع عبور المدنيين

 .منها المخيم وخصوصًا ما يتعلق بالخدمات الطبية

وفي وسط سورية يشكو أبناء مخيم العائدين في حمص من تدهور وضعهم الصحي وعدم نيل 
، وذلك بعد "األونروا"حقهم بالطبابة المجانية المسؤولة عنه وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 

 .اغالق المستوصف الوحيد التابع لألونروا في المخيم

أن مستوصف األونروا  أحد أبناء المخيم في رسالة وجهها للمعنيين" عاصم الشهابي"وقال الدكتور
أعوام، بذريعة مسابقة لتعيين بديل  6أشهر وبشكل غير رسمي منذ  4مغلق بشكل رسمي منذ 

 .مؤقت للعيادة

 
األطباء الخاصة منذ أشهر تحولت إلى عيادات خيرية، بينما عيادة أن عيادات "وأكد الشهابي 

مستوصف األونروا مجانية وتعتبر من أضخم عيادات األسنان، وطالب بفتح المستوصف 
 ."وتشكيل مجموعة من خمس أطباء تتناوب عليه يوميًا ومجاناً 

ر وكالة الغوث رة إلى مديوكانت لجنة متابعة شؤون مخيم حمص قد أرسلت في وقت سابق مذك
 ،مايكل كنجلسي حول احتياجات الالجئين الفلسطينيين في مخيم العائدين بحمص" أونروا"

شملت المجال ، و وتمحورت المذكرة حول المفاصل األساسية للحياة اليومية لالجئ الفلسطيني
 .الصحي والنظافة العامة كذلك المجال الوظيفيو  التعليميو  اإلغاثي
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من أبناء مخيم النيرب بحلب، وذلك " أحمد سليم رافع"اب الفلسطيني ا في حلب أصيب الشأم
في معارك منطقة الراموسة القريبة من مخيم " لواء القدس"خالل مشاركته القتال مع مجموعة 

النيرب، فيما تتصاعد أصوات االشتباكات العنيفة واالنفجارات وقصف الطائرات من جهة 
 .ألسود الذي يكاد ال يختفي في سماء المخيمالراموسة، وتظهر فيها سحب الدخان ا

ويشهد مخيم النيرب حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب توتر األوضاع األمنية في المناطق 
المتاخمة له، حيث أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع 

سابق للقصف وإلطالق النار مما استراتيجي لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت 
 .أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين

سلة  911ضمن مشروع اإلغاثة العاجلة قامت الهيئة الخيرية غاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع 
 .غذائية على العائالت الفلسطينية المسجلة لديها والقاطنة بمنطقة ركن الدين بدمشق

أطلقت العديد من المشاريع اإلغاثية في سورية، وذلك للتخفيف  يذكر أن الهيئة الخيرية كانت قد
من معاناة الالجئين الفلسطينيين واألعباء اإلقتصادية الناجمة عن نزوحهم من مخيماتهم 

 .وتجمعاتهم بسبب استمرار الصراع الدائر في سورية

 
 6142/ أغسطس  –آب / 41/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .جئ فلسطيني سوري في األردنال  (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42,500) •
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لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •
 .9192يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .9196فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ألف الجئ ( 71)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 711)يوم، والماء لـ ( 9994)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 9921)
 .ضحية( 997)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : م السبينةمخي •
 .يومًا على التوالي( 9116)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 9919)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 927)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


