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قضاء طفل في اليرموك جراء نقص الرعاية الطبية وإصابة طفلين "
 "بانفجار عبوة عنقودية في مخيم خان الشيح

 

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي على يد "داعش" شمال سورية 

  ( وسط نفاد جميع المواد الغذائية والطبية56)حصار مخيم خان الشيح يدخل يومه 

 سكان مخيم السبينة يطالبون بعودتهم إلى منازلهم  
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 ضحايا

قضى الطفل "طه محمد حسين" نتيجة نقص الرعاية الطبية والحصار المفروض على مخيم 
 ،منذ سنتين لصعقة كهربائية تسبب له بشلل دماغي"طه" تعرض  اليرموك، علمًا أن الطفل

 .بسبب إصابته بأزمة صدرية 2016 - 11 - 23توفي ظهر يوم و 

إلى ذلك وردت معلومات لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تؤكد قضاء الالجئ "نائل 
عبد الرحيم" في وقت سابق من الشهر الماضي، وذلك بعد اعتقاله من قبل عناصر "داعش" في 

 .مدينة الباب بحلب

 
 آخر التطورات

مراسل مجموعة العمل، األربعاء، بأن طفلين أصيبا بانفجار عبوة عنقودية تعود لمخلفات أفاد 
 .قصف الطيران الحربي منذ يومين لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي

وكان الطيران الروسي والسوري بحسب مصادر متعددة من داخل المخيم قد ألقيا خالل الفترة 
زيد من القنابل العنقودية والفسفورية المحرمة دوليًا على مخيم خان الشيح والمناطق الماضية الم

 .ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين ،والمزارع المتاخمة له
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وكانت عدد من المنظمات الدولية اإلنسانية والحقوقية في العالم قد أكدت على استخدام الطيران 
مة دوليًا، مشيرة إلى أن استخدام تلك األسلحة عرض أعدادًا كبيرة الروسي والسوري ألسلحة محر 

 .من المدنيين والسيما األطفال للخطر

 
في غضون ذلك تستمر حواجز الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات المؤدية إلى مخيم خان 

أدى  ( على التوالي، األمر الذي56الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، وذلك لليوم )
قوع كارثة إنسانية و  إلى نفاد جميع المواد الطبية والغذائية من المخيم، وسط تحذيرات متتالية من

إذا استمر الحصار، خصوصًا مع القصف واالستهداف المتكرر للمخيم من قبل قوات وطائرات 
 .النظام السوري 

قرب من مدينة سبينة من جهة أخرى طالب سكان مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين الذي يقع بال
جنوب مدينة دمشق، بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعد أن أجبروا على تركها بسبب االشتباكات 
العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت 

البة ، وتأتي هذه المط2013\11\7بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل منذ يوم 
بعد الجولة التفقدية التي قام بها محافظ القنيطرة يوم أمس األربعاء لبلدتي الذيابية والسبينة بريف 
دمشق، بهدف اإلطالع على سير أعمال صيانة وتأهيل البنى التحتية في البلدتين تمهيدًا لعودة 

 .سكانهما بحسب ما نقلته الصحف السورية الناطقة باسم النظام السوري 
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م شدد األهالي وبعض الناشطين على أن مخيمهم بات منسيًا من قبل الحكومة السورية وبدوره
والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأن تلك الجهات تتجاهل بشكل مقصود 

 .معاناتهم وأزماتهم االقتصادية الناجمة عن عدم العودة إلى ممتلكاتهم ومخيمهم

 
 إحصائيات وأرقام حتى 23/ تشرين الثاني– نوفمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

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

 .2015يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000) •
 .فلسطيني سوري في قطاع غزةالجئًا  (1000)  •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( 1313( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1254العامة على المخيم لليوم )
 .( ضحية190( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )774والماء لـ )يومًا، 

مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  •
 .( يوم على التوالي1107)
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( يومًا بعد سيطرة مجموعات 1299مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •
 .المعارضة عليه

 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )957مخيم درعا: حوالي ) •
( على التوالي، 56مخيم خان الشيح: استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم ) •

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

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


