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كم الشريط الحدودي مع المملكة األردنية 5قع مخيم "الركبان" عند الحدود السورية األردنية، وهو مخيم عشوائي يمتد على طول ي 1

مخيم عشوائي كم ضمن المنطقة المنزوعة السالح بين األردن وسوريا، وهو 3كم وعمق 7الهاشمية داخل الحد السوري وكذلك بطول 

ألف نسمة، يزيد   80ال يوجد له شكل هندسي واضح، كونه قام بمبادرات النازحين دون رعاية هيئات مدنية، ويقطن في المخيم نحو 

عددهم وينقص تبعاً للظروف األمنية والمعارك الدائرة وسط وشرقي البالد، وسط حركة نزوح دائمة من وإلى المخيم، حسب ما أفادت 
 .ها في المخيمة عن اإلحصاء والتوثيق مقرّ مصادر مسؤول

كم عن مخيم الركبان، وتقع في عند الساتر الترابي األردني بين حدود سوريا واألردن، وكادرها جميعه  3تبعد النقطة الطبية نحو  2

 ."من الجنسية األردنية، وتعرف باسم "نقطة عون
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، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة "يم الركبان إلى شمالي سورياتفاق يقضي بخروج خمسة آالف مدني وفصيل عسكري من مخا "3

 sy.com/ar/view/768-https://stj، 2018أيلول/سبتمبر  21، آخر زيارة 2018أيلول/سبتمبر  20بتاريخ 

https://www.facebook.com/palmyra.news.network1/videos/916697608517921/?t=2
https://www.facebook.com/palmyra.news.network1/videos/916697608517921/?t=2
https://stj-sy.com/ar/view/768
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 23"تدهور حاد للوضع الطبي في مخيم الركيان واألردن يمنع دخول المرضى للعالج"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ  4

 .sy.com/ar/view/640-https://stj، 2018أيلول/سبتمبر  19، آخر زيارة 2018تموز/يوليو 

 
، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة "تيجة نقص الرعاية الصحية في مخيم الركبان بعد إغالق نقطعة "اليونسيف" الطبيةوفاة طفل ن" 5

 .6sy.com/ar/view/77-https://stj. 2018تشرين األول/أكتوبر  8، آخر زيارة بتاريخ 2018أيلول/سبتمبر  21بتاريخ 
 
أيلول/سبتمبر  20إيغالند: اتفاق إنشاء منطقة منزوعة السالح في إدلب يدل على أن الدبلوماسية يمكن أن تفوز"، أخبار األمم المتحدة  "6

 .https://news.un.org/ar/story/2018/09/1017242.، 2018 تشرين األول/أكتوبر8، آخر زيارة 2018

https://stj-sy.com/ar/view/640
https://stj-sy.com/ar/view/776
https://news.un.org/ar/story/2018/09/1017242
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