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 "الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب الحرب في سورية( 4603)أكثر من "
   

 
 

  بالرشاشات الثقيلة( خان الشيح -زاكية )استهداف طريق 

  سوريةارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباءاً اقتصادية على كاهل فلسطينيي. 

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألبناء مخيم اليرموك 

 حملة نظافة للحارات والشوارع التي يقطنها نازحو مخيم اليرموك في منطقة يلدا. 

 لجنة فلسطينيو تركيا توزع بعض المساعدات في مدينة الريحانية التركية 
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 احصائيات
العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق أسماء أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة 

 .فلسطينيًا سوريًا قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية( 4603)
الجئًا بسبب ( 076)الجئًا فلسطينيًا، فيما قضى ( 3604)حيث تسبب القصف بوفاة 

االشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين 
 .الجئاً ( 324)قضى تحت التعذيب في سجون ومعتقالت النظام 

 

 آخر التطورات
استهدفت قوات النظام السوري الطريق الواصل بين مخيم خان الشيح وبلدة زاكية بالرشاشات 

هو المنفذ " خان الشيح -زاكية "الثقيلة، اقتصرت أضرارها على الماديات، يذكر أن طريق 
م خان الشيح للوصول إلى العاصمة دمشق، حيث تستمر حواجز الوحيد المتبقي ألهالي مخي

الجيش النظامي بإغالق جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق، مما يجبر 
 .األهالي إلى سلوك ذلك الطريق بالرغم من خطورته العالية

ي الهيئة من ومن جهة أخرى وزعت هيئة فلسطين الخيرية مساعدة نقدية لأليتام المسجلين ف
أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى منطقة يلدا والمسجلين، في حين يستمر القسم الطبي في هيئة 
فلسطين الخيرية بتقديم الوصفات الطبية المجانية ألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى المناطق 

 .المجاورة أو الموجودين داخل المخيم
لة تنظيف للشوارع والحارات التي يقطنها أهالي مخيم وفي ذات السياق قامت مؤسسة جفرا بحم

كما تواصل تقديم مياه الشرب لألهالي النازحين إلى  ،اليرموك النازحين في بلدات يلدا وببيال
بلدات يلدا وببيال وبيت سحم المجاورة 

يشار أن المئات من العوائل .لليرموك
الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك 

داعش له مطلع  –تنظيم الدولة  إثر اقتحام
إبريل الماضي بتنسيق مع عناصر جبهة 

 .النصرة المتواجدين في اليرموك
ويذكر أن معظم المؤسسات اإلغاثية العاملة 
في اليرموك كانت قد أوقفت عملها داخله إثر 

 .تهديدات تلقتها من تنظيم داعش المتهم بإغتيال عدد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم
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 كياتر 
وزعت لجنة فلسطينيو تركيا بعض المساعدات المالية والعينية على عدد من العائالت 

بحسب اللجنة فقد تم توزيع المساعدات على العائالت و  الفلسطينية السورية في مدينة الريحانية،
كية الجدير بالذكر أن السلطات التر .عائلة( 36)المتواجدة في المدينة والتي يقدر عددها بحوالي 

ال تزال تمنع دخول الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها بشكل نظامي، مما يدفع المئات منها إلى 
المخاطرة بحياتهم عبر سلوك طرق التهريب البرية للوصول إلى تركيا هربًا من الحرب الدائرة في 

 .سورية

 
 2602/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 305666)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 305066) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0666)لبنان، 

 .2630لغاية 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 •

( 343)يومًا، والماء لـ ( 433)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 673)لليوم 
 .ضحية( 363)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

ألهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع ا: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 740)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 440)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 76)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 066)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والرمل والعائدين في حمص وحماة 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 


