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قصف يستهدف مخيم خان الشيح يسفر عن وقوع ضحايا وعدد من "
 "الجرحى

      

 
 

  داعش"الجئ فلسطيني يقضي في يلدا خالل اشتباكات جرت مع تنظيم الدولة." 

 الحرب في سورية الجئة فلسطينية قضين بسبب( 514: )مجموعة العمل. 

  مهاجرين قبالة السواحل التركية خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان( 9)غرق. 

 توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على فلسطينيي سورية جنوب لبنان. 
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  ضحايا
في بلدة يلدا، وذلك خالل اشتباكات جرت على " دمحم حميد الكفري "قضى الالجئ الفلسطيني 

، وهو "داعش"اليرموك وبلدة يلدا بين مجموعات المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة محور مخيم 
 .من أبناء مخيم اليرموك المهجرين ومن أبناء قرية لوبية في فلسطين، وهو أب لطفلتين

 
 آخر التطورات

تعرض شارع الزهور في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق للقصف بقذائف 
ما أسفر عن وقوع ضحيتين على األقل، باإلضافة إلى عدد من اإلصابات، مما يرفع المدفعية، 

ساعة ( 84)ضحايا قضوا خالل ( 5)حصيلة الضحايا وفق مصادر من داخل المخيم إلى 
 .الماضية

براميل متفجرة على محيط المخيم مما أحدث حالة فزع وخوف ( 8)فيما ألقت الطائرات السورية 
األطفال، حيث سقط برميلين على محيط أوتوستراد السالم وبرميلين آخرين  بين األهالي وخاصة

 .على المزارع القريبة من المخيم جهة الثانوية
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يذكر أن حواجز الجيش النظامي ال تزال تغلق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 
في المخيم، حيث فقدت العاصمة دمشق، األمر الذي انعكس سلبًا على توافر المواد األساسية 

 .العديد من األصناف األساسية في حين ارتفعت أسعار باقي المواد بشكل كبير
وفي موضوع مختلف أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

 .الجئة فلسطينية قضت إثر الحرب الدائرة في سورية( 815)أنه وثق 
الجئة ال تزلن رهن االعتقال لدى أفرع األمن ( 55)إلى أن  فيما تشير احصائيات المجموعة

 .والمخابرات السورية
ضحية، فيما ( 4848)يذكر أن العدد اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين في سورية بلغ حتى اليوم 

 .معتقالً ( 1811)يبلغ عدد المعتقلين 
قارب خشبي كان مهاجرين أمس الخميس، جراء غرق ( 9)وباالنتقال إلى تركيا حيث قضى 

قالت وكالة األناضول و  ،، غربي تركيا"إزمير"التابعة لوالية " ديكيلي"يقلهم قبالة سواحل بلدة 
نقاذ في المنطقة بعد تلقيها بالًغا  لألنباء أن فرق خفر السواحل التركية، بدأت عمليات بحث وا 

ويواصل البحث عن  شخًصا،( 11)تمكن من إنقاذ "بغرق القارب، مشيرًة إلى أن خفر السواحل 
 .مهاجرًا آخرًا في عداد المفقودين( 11)

وأضافت الوكالة أن فريًقا من الغواصين ُأرِسلوا إلى مكان الحادث، بعد إبالغ األشخاص الناجين 
عن وجود الجئين عالقين داخل القسم المغلق للقارب، يشار إلى أن بحر إيجة الواصل بين تركيا 

 .واليونان
ألخيرة حوادث مشابهة، قضى خاللها العشرات من المهاجرين غرقًا، نتيجة يشهد في اآلونة ا

 .ارتفاع األمواج وسرعة الرياح وعدم قدرة القوارب على مواجهة تلك الظروف الجوية القاسية
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 لجان عمل األهلي
 158غطاء شتوي على  568الماليزية ( بيردانا)قدمت الهيئة الخيرية بالتعاون مع مؤسسة 

فلسطينية نازحة من سورية والقاطنين في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور جنوب لبنان، عائلة 
فيما أكدت الهيئات الداعمة أنها مستمرة في تقديم يد العون للعائالت النازحة ضمن اإلمكانيات 
المتوفرة والمتاحة، مشيرة إلى أن األعباء ازدادت على المؤسسات الخيرية بسبب تخلي 

 .لية وخاصة األونروا عن واجباتها اإلنسانية في مساعدة الالجئين الفلسطينيينالمؤسسات الدو 
الجئًا فلسطينيًا يقطنون في صور جنوب لبنان من أصل نحو ( 4888)يشار إلى أن نحو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا لجأوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في سورية( 85)

 
 4102/ كانون األول ــ ديسمبر / 42/وأرقام حتى  فلسطينيو سورية إحصائيات

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 855888)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (155588) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6888)لبنان، 

 .1815لغاية يوليو 
 .فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا ( 46)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 865)يومًا، والماء لـ ( 955)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 985)لليوم 
 .ضحية( 148)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 566)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 965)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 58)ودمار حوالي أيام النقطاع المياه عنه ( 611)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 


