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 المخيم وحصار الشيح خان مخيم محيط يستهدف قصف"

 "التوالي على 52 الـ يومه يدخل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةسوري جنوب السد طريق وحي درعا مخيم يستهدف قصف •

 من السرطان مرضى على اإلغاثية المساعدات بعض توزيع •

 .لبنان في البداوي بمخيم سورية فلسطينيي
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  التطورات آخر

 بالبراميل الشيح خان مخيم محيط السوري النظام طائرات قصفت

 متفجرة براميل 8 الطائرات ألقت حيث والصواريخ، المتفجرة

 المخيم محيط النظام قوات قصفت كما القصور، حي استهدفت

 لطائرات دائم وتحليق الثقيلة وبالمدفعية الفيل بصواريخ الشرقي

 النظام قوات بين عنيفة اشتباكات مع ذلك يتزامن االستطالع،

 من جديدة محاولة عن أنباء وسط المسلحة، المعارضة ومجموعات

 .القصور محور على للتقدم النظام قوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالجئين الشيح خان مخيم حصار على 52 الـ اليوم في ذلك يأتي

 مغلقة المخيم في التجارية المحال شوهدت حيث بريف، الفلسطينيين

 والدواء الطبية المستلزمات في حاد نقص مع البضائع من وخالية

 .األطفال وحليب

 أعلنت قد كانت سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يذكر

 محاصرا ، مخيما   دمشق بريف الشيح خان مخيم سابق وقت في
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 بوقوع ينذكر مما المخيم، إلى المؤدية الطرقات جميع قطع بعد وذلك

 .المخيم داخل مدني ألف( 12) تطال قد إنسانية كارثة

 

 مخيم أمس، أول السوري، النظام قوات قصفت آخر، سياق وفي

 متفجرة غاز بأسطوانة سورية جنوب الفلسطينيين لالجئين درعا

 السد طريق حي استهدفت كما الماديات، على األضرار اقتصرت

 متفجرة بأسطوانة فلسطينية عائالت تقطنه والذي للمخيم المالصق

 معاناة تستمر فيما المدنيين، منازل في خرابا   أحدثت مما أخرى

 عنهم، واإلغاثية الصحية الخدمات غياب بسبب وذلك المخيم، أهالي

 .عامين من أكثر منذ إليهم مساعدات أي تصل لم حيث

 

  أهلي عمل لجان

 القدس لجنة مع وبالتعاون لبنان في سورية فلسطينيي لجنة قامت

 في سورية فلسطينيي من السرطان مرضى من عدد بتفقد الخيرية

 بعض تقديم تم حيث لبنان، شمال طرابلس بمدينة البداوي مخيم

 .لهم العاجلة المساعدات
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 –الثاني تشرين/ 19 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 2016/ نوفمبر

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

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

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

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) من أكثر •

 .2016 منتصف حتى

 ومجموعات النظامي الجيش حصار ستمرارا: اليرموك مخيم •

 على( 1250) لليوم المخيم على العامة القيادة - الشعبية الجبهة

 لـ والماء يوما ،( 1309) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي،

 .ضحية( 190) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 770)

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

 .التوالي على( 1103) لليوم منازلهم

( 1295) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة بعد يوما  

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 953) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)

 المخيم على النظامي الجيش حصار استمرار: الشيح خان مخيم •

 بينه الواصلة الطرقات جميع وانقطاع التوالي، على( 52) لليوم

 .له المجاورة المناطق وبين

 حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة


