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وأنباء عن " خناصر"حالة قلق في مخيم النيرب لقطع طريق "
 "سقوط ضحايا ومعتقلين من لواء القدس

      

 
 

  52طفلة فلسطينية تقضي في تفجيرات السيدة زينب ترفع عدد ضحاياه إلى  

  أبناء مخيم العائدين إلى اليونان بحرا  وصول عائلتان من 

 مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق احصائيات وأرقام 

 من أبناء مخيم العائدين بحماة"مروان األسعد" األمن السوري يفرج عن الالجئ 

  شاهد تزور السفارة الكويتية في لبنان وتبحث معها أوضاع الالجئين الفلسطينيين
 ي لبنان وفلسطينيي سوريةالمقيمين ف
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 ضحايا
من أبناء مخيم " ريم ماهر"قضت الطفلة الفلسطينية

السيدة زينب جراء التفجيرات التي استهدفت منطقة 
شباط الجاري، مما يرفع / 12السيدة زينب يوم األحد 

عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا في تلك 
أربعة أطفال، ضحية، من بينهم ( 12)التفجيرات إلى 

رجال، وكانت عدة انفجارات ضربت  21نساء، و 21و
منطقة السيدة زينب بريف دمشق يوم أول أمس أودت 

 .جريحا   271ضحية و 01بحياة أكثر من 
 

 آخر التطورات
الرابط بمدينة حماة ودمشق، والذي يمد مدينة  -طريق خناصر-أثار قطع طريق حلب األساسي 

بالبضائع والمواد المختلفة حالة قلق كبيرة بين أبناء مخيم النيرب بسبب نتائج حلب ومخيم النيرب 
قطع الطريق ووقف دخول البضائع، وعبر عدد من األهالي عن خوفهم من أزمة جديدة وارتفاع 
أسعار المواد والذي سيزيد من األعباء المترتبة على الالجئين الفلسطينيين في حلب ومخيم 

 .النيرب

 
لواء "ثانية، تواردت األنباء في مخيم النيرب عن سقوط ضحايا ومعتقلين من مجموعة من جهة 

وذلك بعد مشاركتهم القتال إلى جانب الجيش النظامي ضد تنظيم الدولة في بلدة  ،"القدس
من جنود النظام ومجموعة لواء  111خناصر وسيطرة األخيرة على البلدة واعتقال أكثر من 

 .ات من الالجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم النيرب ومخيم حندراتالقدس الذي يضم العشر 
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ضحية من الالجئين الفلسطينيين في محافظة حلب قضوا  111يشار أن مجموعة العمل وثقت 
 .ضحية من أبناء مخيم النيرب بريف حلب 211منذ بدء الحرب في سورية، منهم 

عائلتين من مخيم العائدين بينهم  وفي سياق مختلف وصل يوم االثنين الماضي قارب يحمل
أطفال إلى إحدى الجزر اليونانية، وذلك بعد انطالقهم من السواحل التركية، وعبرالواصلون عن 
ارتياحهم بعد انتظار طويل في تركيا وتعب وعناء في البحر، هذا وأطلق عدد من أبناء المخيم 

قوارب "ذروا من ركوب تحذيرات ليلة أول أمس بخصوص حالة الطقس في بحر إيجة، وح
لوجود عاصفة في تلك المناطق، فيما تنتظر العشرات من العائالت الفلسطينية الهاربة " الموت

 .من ويالت الحرب في سورية دورها لركوب تلك القوارب للوصول إلى الدول األوروبية

 
لتابعة في غضون ذلك شهدت منطقة السيدة زينب اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة ا

للجيش الحر وقوات الجيش النظامي واللجان األمنية التابعة له، حيث امتدت المعارك إلى داخل 
 13وتم توثيق سقوط  المخيم نظرا  الشتعال المناطق المحيطة به كالذيابية وحجيرة والحسينية،

مانا ضحية من أبناء المخيم على إثر ذلك وتشريد الغالبية العظمى من السكان نحو مخيم جر 
وخان دنون وخان الشيح ولبنان، وتشير تقديرات األنروا أن نسبة الالجئين من مخيم السيدة زينب 

من إجمالي تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية البالغ حوالي % 2313إلى لبنان قد بلغت 
 .الف الجئ 3٤.٥

ضحية  12، منهم ضحية من أبناء المخيم قضوا منذ بدء الحرب 70فيما وثقت مجموعة العمل 
معتقال  من أبناء  11حتى اآلن قضوا في التفجيرات التي حدثت قبل أيام، كما وثقت المجموعة 
 .المخيم في سجون النظام السوري اليزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم

من أبناء مخيم  "مروان األسعد" أما في وسط سورية أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني
 .العائدين بحماة، بعد اعتقال دام لعدة أشهر
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 22إلى ذلك وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أسماء 
اليزال مصيرهم مجهوال ، فيما يعاني سكان  معتقال  فلسطينيا  من أبناء مخيم العائدين بحماة،
لنازحة إلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن المخيم الذين يستقبلون عددا  كبيرا  من العائالت ا

دلب وريف حماة ودير الزور والرقة ودرعا والالذقية من الطوق األمني المشدد  دمشق وحلب وا 
الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي 

صيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين شار أن الح ،الجيش النظامي بين الحين واآلخريقوم بها 
 .معتقال   2102في السجون السورية بلغ 

السفارة الكويتية في ( شاهد)وباالنتقال إلى لبنان زار وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
فلسطينيي سورية، حيث قّدم وفد و  لبنان، لبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان

عرضا  تفصيليا  عن معاناة الالجئين الفلسطينيين المرتبطة بتقليص خدمات األونروا،  (دشاه)
 .1122خاصة في ما يتعلق بسياسة االستشفاء الجديدة والتعليم، والتي بدأت في شهر أيلول 

شرح الوفد مضمون القرارات وانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الخدمية لالجئين 
 .ي لبنانالفلسطينيين ف

كما تطّرق الوفد إلى توقف األونروا عن دفع بدالت اإليجار لالجئين الفلسطينيين من سوريا 
 .وتقليص قيمة المعونة الغذائية بنسبة النصف تقريبا  

وأبلغ الوفد أن أوضاع الالجئين الفلسطينيين تتطلب تدخال  عاجال  من المجتمع الدولي لثني 
 .السياسة، وزيادة الدعم المقدم لموازنتها األونروا عن المضي قدما  بهذه

مذكرة مقدمة الى سعادة السفير الكويتي في لبنان عبد العال ( شاهد)في ختام اللقاء سّلم وفد 
 .القناعي
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 4102/ شباط ــ فبراير / 42/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن( 22211) •
 .الجئا  فلسطينيا  سوريا  في لبنان( 013211) •
لغاية " األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111) •

 .1122يوليو 
 -ألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 72.1)أكثر من  •

 .1122كانون األول 
لنظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش ا: مخيم اليرموك •

( 210)يوما ، والماء لـ ( 2100)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 300)لليوم 
 .ضحية( 202)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 001)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 030)حوالي : مخيم درعا •
سبيا  مع الوضع هادئ ن: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


