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 ريف في الفلسطيني التحرير جيش عناصر أحد قضاء
 (188) إلى ضحاياه عدد يرفع دمشق

 
 
 
 
 
 
 

 .المحيطة والمزارع الشيح خان مخيم على جوية غارات •
 .الشيح خان مخيم استهداف تدين" الالجئين حقوق عن للدفاع 302"  الهيئة •
 خان مخيم قصف استمرار على احتجاجا   فينا في االنتحار يحاول فلسطيني •

 .الشيح
  .اليرموك في قناص برصاص الحسيني القادر عبد جامع شيخ إصابة •
 .الشيح خان مخيم أبناء أحد عن يفرج السوري األمن اعتقاله من يومين بعد •
 .لبنان في سير بحادث تقضي سورية فلسطينية طفلة •
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 : ضحايا
 التحرير جيش مرتبات من" صالح جهاد أحمد"الفلسطيني الالجئ قضى

 من السوري النظام قوات بين المتواصلة المواجهات خالل الفلسطيني
 تل في عدرا بمدينة أخرى جهة من المسلحة المعارضة ومجموعات جهة
 .دمشق بريف كردي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضحية( 188) إلى الفلسطيني التحرير جيش ضحايا حصيلة يرفع مما
 شهر في قضت ضحية 21 بينهم العمل، مجموعة احصائيات بحسب
 .الحالي سبتمبر – أيلول
 بالخدمة ملزمون سورية في الفلسطينيين الالجئين أن ذكره الجدير

 عن تخلف من كل يتعرض و الفلسطيني، التحرير جيش في العسكرية
 الجيش هذا من العديد انشق حين في والسجن، للمالحقة به اإللتحاق
 .السوري النظام لقتال المعارضة مجموعات إلى وانضموا



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 :التطورات آخر
 خان مخيم على غارات أربع السورية الروسية الحربية الطائرات شّنت
 ومنطقة السعيد شارع في المدنيين منازل استهداف وتم ومحيطه، الشيح
 أصيب فيما الماديات، على أضرارها اقتصرت المخيم، في القديم السوق
 .منازلهم على القصف استمرار جراء وخوف فزع بحالة المخيم أبناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استهداف" الالجئين حقوق عن للدفاع 302 الهيئة" أدانت جهتها ومن
 المدنيين، الضحايا من العديد سقوط إلى أدى والذي الشيح خان مخيم

 خدمات وتعطُّل األهلية، والمؤسسات الطبية، والمشافي للمنازل، وتدمير
 .المخيم في التحتية البنى

 أجل من العمل لمجموعة منه نسخة وصل الذي بيانها في الهيئة وطالبت
 المخيم إستهداف عن الفوري التوقف السوري النظام سورية فلسطينيي
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دخال عنه الحصار فك في واإلسراع التحتية، والبنى والمدنيين  وا 
 . األطفال وحليب األدوية سيما ال اإلنسانية المساعدات

 الحماية ليشمل( األونروا) وكالة عمل توسيع ضرورة إلى البيان وأشار
 توفير إلى دعا كما واإلنسانية، القانونية الحماية الى باإلضافة البدنية
 الموظفين تنقل حركة وتسهيل ولمنشئاتها، الوكالة لموظفي خاصة حماية
لى من  . المخيم وا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األطراف كافة" الالجئين حقوق عن للدفاع 302 الهيئة"دعت الختام وفي
 سورية في الفلسطينيين لالجئين الكاملة الحماية لتوفير والدولية المعنية
 . فلسطين أرض إلى عودتهم تتحقق ريثما
 التواصل موقع على فيديو الناشطين من عدد تداول ذلك غضون في

 يحاول الشيح خان مخيم أبناء من شاب يظهر( بوك فيس) اإلجتماعي
 من حالة أصابته أن بعد وذلك النمسا، فيينا في اليوم صباح االنتحار
 في يقطنون الذين شعبه وأبناء أهله على خوفه بسبب واإلحباط اليأس
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 بالبراميل يومي قصف من له يتعرضون ما نتيجة الشيح، خان مخيم
 .بالمخيم لحق الذي والدمار الدولية، المحرمة والقنابل المتفجرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيه قضى الذي الفيديو مشاهدته بعد كبير بشكل تأثر قد الشاب أن ُيشار
 .المخيم على روسية غارة جراء شهرين نحو قبل والده
 القادر عبد جامع شيخ أصيب دمشق السورية العاصمة جنوب وفي

 مدخل مقابل الكتف في قناص برصاص" عمر أبو" الملقب الحسيني
 الشام فتح جبهة بين اشتباكات ومنطقة تماس خط الجامع ويعتبر الجامع
 . اليرموك بمخيم الدولة وتنظيم

 جبهة لسيطرة تخضع التي المناطق يحاصر الدولة تنظيم يزال ال ذلك إلى
 جبهة عناصر أن إال أنفسهم، وتسليم اإلستسالم على إلجبارهم الشام
 السوري النظام مع اتفاق إبرام عن تتحدث أنباء وسط ذلك يرفضون الشام
 .والهامة قدسيا بلدتي غرار على إدلب إلى خروجهم أجل من
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 بعد" الحجي صدام أبو" الالجئ عن السوري األمن أفرج أخرى جهة ومن
 أحمد"الجامعي والطالب هو اعتقل قد الحجي وكان اعتقاله، من يومين
 في السوري للنظام التابع الزيتي حاجز عناصر قبل من" علي حيدر
 معرفة دون ،2016 أكتوبر/  األول تشرين 13 يوم زاكية منطقة

 .اعتقالهما وراء الكامنة األسباب
 مريم"السورية الفلسطينية الطفلة قضت ذلك إلى لبنان إلى وباإلنتقال
 مخيم من بالقرب سير حادث أثر الشيح، خان مخيم أبناء من" عرجاوي
 . بعلبك الجليل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أطفال فيه يتعرض التي نوعها من الثانية هي الحادثة هذه تعتبر
 أطلق حيث أسبوع، من أقل في سير لحوادث لبنان في سورية فلسطينيي
 الفلسطيني الطفل حياة إنقاذ أجل من مناشدة نداء يومين قبل ناشطون

 أثناء سيارة صدمته الذي" الهندي عمر محمود" ربيعا   عشر اإلثنى ذات



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 الصليب عبر الطفل نقل حيث البحري، صيدا كورنيش شارع اجتيازه
 بين اليوم وهو العالج، لتلقي الطبي لبيب مشفى إلى اللبناني األحمر
 .والموت الحياة

 
 2016/ أكتوبر – األول تشرين/ 15/ 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"
 . تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •
 . غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) من أكثر •

 . 2016 منتصف
 الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 التوالي، على( 1215) لليوم المخيم على العامة القيادة - الشعبية
 يوما  ( 735) لـ والماء يوما ،( 1276) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع

 .ضحية( 190) الحصار ضحايا عدد التوالي، على
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 1068) حوالي منذ منازلهم
 بعد يوما  ( 1260) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 918) 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


