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حاالت اختناق بين أطفال مخيم النيرب بحلب جراء قصف استهدف "
 "محيطه

 

 
 

 قصف متبادل بين داعش والنظام في مخيم اليرموك  

 قصف عنيف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيح 

  بتقديم خدماتها ألهالي مخيم خان الشيحجفرا تستمر 

 فلسطينيو سورية في اليونان يشتكون من اإلهمال القانوني والطبي 
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 آخر التطورات

أصيب عدد من أطفال مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب بحاالت اختناق ناجمة عن 
ا أكد مراسل مجموعة العمل انفجار عدة قذائف استهدفت محيط المخيم، الليلة قبل الماضية، فيم

أشار المراسل أنه ُعرف من  ،أن حاالت االختناق نجمت عن الرائحة الناتجة من انفجار القذائف
 .(عاما   21)بين األطفال الذين أصيبوا، الطفل أحمد هواش 

يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له، 
 .وذلك بسبب مجاورته لمطار النيرب العسكري  ،استراتيجية هامة في حلب ويشكل نقطة

 
وفي جنوب العاصمة السورية دمشق قصفت قوات النظام السوري مخيم اليرموك بقذائف الهاون 

" داعش" طالت أماكن متفرقة منه، اقتصرت أضرارها على الماديات، ومن جانبه قام تنظيم
الفصائل الفلسطينية و  التي يتمركز فيها عناصر من قوات النظامباستهداف منطقة أول اليرموك 

 .الموالية له بعدد من القذائف دون أن توقع خسائر بشرية بينهم

المعنية بنقل أخبار مخيم ( الفيس بوك)إلى ذلك تناقلت صفحات موقع التواصل االجتماعي 
يفا، دون معرفة األسباب اليرموك صورا  تظهر اندالع النيران في عدد من المنازل بشارع ح

 .الحقيقية الكامنة وراء ذلك
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وباإلنتقال إلى ريف دمشق الغربي شّنت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري يوم أمس غارات 
مكثفة استهدفت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، حيث ألقت المروحيات 

 .ا  على مزارع حي القصور المجاوربرميال  متفجر ( 21)ما يزيد عن 

يأتي ذلك وسط استمرار الحصار المشدد الذي تفرضه حواجز الجيش السوري النظامي على 
يوما  األمر الذي أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطبية من ( 64)المخيم منذ أكثر من 

 .المخيم

لإلغاثة والتنمية بتقديم خدماتها ألهالي في غضون ذلك يستمر الفريق التطوعي في مؤسسة جفرا 
مخيم خان الشيح، رغم الظروف الصعبة والقصف المستمر الذي يتعرض له المخيم، حيث قامت 
جفرا بتعبئة مياه الشرب لألهالي، وتنظيف بعض حارات وأزقة المخيم من ركام الدمار الذي خلفه 

 .القصف
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السوريون العالقون في اليونان من المعاملة غير  وفي سياق مختلف يشتكي الالجئون الفلسطينيون 
اإلنسانية التي تنتهجها الحكومة اليونانيه نحوهم من الناحية القانونية والصحية واإلنسانية، حيث 
أكدت الرسائل التي وصلت للمجموعة أن فلسطينيي سورية يعانون من عدم تسوية أوضاعهم 

كبير في المجال الطبي، وعدم معالجتهم في القانونية ومنحهم حقوق الالجئ، ومن إهمال 
المشافي العامة اليونانية وتقديم العالج المناسب لهم، وتجبرهم على الذهاب إلى المشافي 
الخاصة، والتي تشكل عبء ماديا  عليهم نتيجة وضعهم االقتصادي والمادي المزري، كما يشتكي 

عدم و  ن ظروف معيشية غاية في القسوة،فلسطينيو سورية العالقون في جزيرة كيوس اليونانية، م
توافر شروط النظافة والخدمات األساسية في أماكن تواجدهم، حيث إن معظم المساكن هي 

 .مساكن مؤقتة أو خيام، في ظل انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي

 

 6152/ رنوفمب –تشرين الثاني/ 51إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .1121يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .1124ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 97)أكثر من  •
القيادة العامة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

يوما ، ( 2011)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2164)على المخيم لليوم 
 .ضحية( 271)عدد ضحايا الحصار  يوما  على التوالي،( 944)والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 2177)
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يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 2172)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 91)نقطاع المياه عنه ودمار حوالي يوما  ال( 767)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 69)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
نسبيا  مع الوضع هادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


