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طفاًل فلسطينيًا على األقل قضوا في ( 281)عشية اليوم العالمي للطفل "
 "سورية

   

 
 

 أنباء عن إصابة قائد جيش التحرير الفلسطيني إثر إنفجار عبوة ناسفة. 

  المحيطة بمخيم خان الشيحغارتان جويتان على المزارع والمناطق. 

 إخراج حالتين مرضيتين من مخيم اليرموك لتلقي العالج بمشافي دمشق. 

 أهالي مخيمي النيرب والسيدة زينب يتضامنون مع أهلهم في القدس. 

  مخيم تحت النار..خان الشيح"مجموعة العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير." 
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 احصائيات
للطفل أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي عشيت اليوم العالمي 

ضحية من األطفال الفلسطينيين الذين قضوا في سورية، فيما أضاف ( 281)سورية، أنه وّثق 
الفريق أن العدد الحقيقي هو أكبر من ذلك بكثير حيث من المتوقع أن يتضاعف العدد لمرتين 

الصعوبات التي تواجه المجموعة في رصد أعمار الضحايا،  على األقل، وذلك بسبب العديد من
والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بتوتر األوضاع األمنية في أماكن وفاتهم خصوصًا لضحايا 

 .القصف واالنفجارات
ضحية ( 4603)الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت حتى اليوم 

سورية، وذلك ألسباب متعددة أبرزها القصف واالشتباكات من الالجئين بسبب الحرب في 
والموت تحت التعذيب في سجون النظام السوري إضافة إلى الحصار المشدد المفروض على 

 .الجئًا قضوا إثر نقص التغذية والرعاية الطبية( 283)مخيم اليرموك والذي راح ضحيته 

 
 آخر التطورات

السورية المسلحة أنباء تفيد عن عملية استهدفت قائد تناقلت مواقع محسوبة على المعارضة 
حيث استهدف موكبه بعبوة ناسفة زرعت في " طارق الخضراء"جيش التحرير الفلسطيني اللواء 

 .حي المزرعة في دمشق
جاء ردًا على مشاركة جيش التحرير " طارق الخضراء"وأضافت المصادر أن استهداف 
 .لنظام السوري الفلسطيني بالقتال إلى جانب قوات ا

فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الخبر من مصدر آخر، حيث لم يصدر أي بيان 
 .أو تصريح صحفي عن قيادة أركان جيش التحرير الفلسطيني حتى ساعة إعداد هذا التقرير

وفي موضوع مختلف شنت الطائرات السورية غارتين جويتين على المناطق والمزارع المحيطة 
يم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، فيما سادت حالة من التوتر والخوف بين بمخ
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سكانه الذين يعانون من استهداف مخيمهم بالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون، مما أدى إلى 
سقوط عدد من الضحايا من أبناء المخيم ووقوع عدد كبير من الجرحى، ودمار منازلهم 

ذلك مع حدوث مواجهات بين قوات المعارضة السورية المسلحة من جهة  وممتلكاتهم، تزامن
 .والجيش النظامي واللجان الشعبية الموالية له من جهة أخرى 

يجدر التنويه أن حواجز الجيش النظامي مستمرة بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم 
الفرعي ( زاكية –شيح خان ال)ومركز العاصمة دمشق، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 

 .والخطير للوصول إلى دمشق

 
أما في دمشق فقد قام فريق اإلسعاف في اللجنة الوطنية إلغاثة الفلسطينيين في سورية داخل 
مخيم اليرموك بالتعاون مع فريق الهالل األحمر الفلسطيني بإخراج سيدتين أول أمس الخميس 

مصابة بنزف دماغي تسبب لها بشلل  2100، هما نبيله خليل خطاب تولد 22/1622/ 21
، وذلك لتلقي العالج في مشفى يافا 2131في الشق األيسر، والمسنة وصفية عوض مفلح تولد 

 .بدمشق
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إلى ذلك يعاني من تبقى من أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق والذين تقدر 
لخدمات الطبية، وذلك بسبب آالف مدني من نقص حاد في ا( 2)إلى ( 4)أعدادهم ما بين 

القيادة  –استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
العامة، والذي يمنع بموجبه إدخال األدوية والعقاقير الطبية الالزمة لمكافحة األمراض واألوبئة 

ضحية ( 283)الحصار إلى  إال اليسير منها ولفترات متباعدة، فيما ارتفعت حصيلة عدد ضحايا
 .قضوا جراء الجوع ونقص الرعاية الطبية

وفي موضوع مختلف نظم أهالي مخيمي السيدة زينب في ريف دمشق والنيرب في حلب، أمس 
الجمعة، مسيرات تضامنية نصرة للمسجد األقصى المبارك، جابت شوارع المخيم، ندد 

مي تجا  االنتهاكات المستمرة التي يتعرض المتظاهرون خاللها بالصمت الدولي والعربي واإلسال
لها المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية في فلسطين المحتلة ومحاوالت تهويد  والسعي 

 .لتقسيمه وفرض السيطرة عليه

 
 

 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
ن خا"النسخة اإلنكليزية من تقرير  وعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،أصدرت مجم

يوثق التقرير لألحداث التي شهدها مخيم خان الشيح لالجئين ، حيث "مخيم تحت النار..الشيح
الفلسطينيين الواقع إلى الغرب من مدينة دمشق في ظل األزمة السورية وما تشهد  البالد من 

 .1622أغسطس  –آب  22ولغاية  1622مارس  –عنف وحراك ثوري منذ آذار  أعمال
بشكل أساسي على التوثيق الميداني الذي قامت به مجموعة العمل من أجل  تعتمد مادة التقرير

فلسطينيي سورية عبر مراسليها داخل المخيم، باإلضافة إلى العديد من الشهادات الحية ألهالي 
 .مخيم خان الشيح
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ويتحرى التقرير الدقة في تقديم المعلومات الالزمة 
الشيح  لالطالع على األوضاع السائدة في مخيم خان

من النواحي الميدانية واإلنسانية والتغيرات التي طرأت 
عليه في مرحلة مهمة من مراحل تاريخ المخيم تحديدًا 

 .فترة دخوله إلى لب الصراع الدائر في سورية
يأتي " مخيم تحت النار..خان الشيح"يشار أن تقرير 

ضمن سلسلة التقارير التوثيقية التي تصدرها مجموعة 
ل فلسطينيي سورية ألوضاع الالجئين العمل من أج

 .الفلسطينيين من سورية
 اضغط هناتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير 

 
 1222/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 12فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 320666)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666)لبنان، 

 .1622لغاية يوليو 
 .األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 40)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 341)يومًا، والماء لـ ( 131)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 871)لليوم 
 .ضحية( 283)عدد ضحايا الحصار  ،يومًا على التوالي

ألهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع ا: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 744)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 143)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 76)أيام النقطاع الميا  عنه ودمار حوالي ( 278)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

http://actionpal.org.uk/en/reports/special/khan_alshieh_camp_uf_en.pdf

