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ممارسات ال أخالقية يقوم بها عناصر الحاجز العسكري تجاه أهالي مخيم "
 "خان دنون بريف دمشق

 
 

 اشتباكات متقطعة يشهدها مخيم اليرموك بدمشق. 

  حول أزمة مخيم اليرموكوفد منظمة التحرير الفلسطينية يجري مباحثات في دمشق. 

 إصابة أحد أبناء مخيم النيرب أثناء تواجده في مدينة حلب. 

 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان الشيح وآخر من مخيم العائدين بحمص. 

 "تبحث مع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مشاكل اإلقامات والتعليم " شاهد
 .لفلسطينيي سورية في لبنان

  الحمالت اإلغاثية تواصل توزيع مساعداتها على الالجئين النازحين من مخيم
 .اليرموك
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 آخر التطورات
يشتكي أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من العديد من التصرفات 
الالأخالقية والمضايقات التي يمارسها عناصر الحاجز العسكري النظامي على طريق مخيمهم 

 .اههمتج
أن عناصر "لمجموعة العمل  -لم يتم ذكر االسم بناء على طلبه  –حيث أكد أحد سكان المخيم 

الحاجز يقومون بمعاكسة نساء وفتيات المخيم، ومضايقتهم باأللفاظ الخادشة للحياء أثناء مرورهن 
 ".عبر الحاجز
ذائية التي يقوم أن عناصر الجيش النظامي يقومون بسلب العديد من المواد الغ"كما أشار 

 ".أصحاب المحال التجارية واألهالي بإدخالها إلى المخيم
فيما نّوه إلى أن جميع تلك الممارسات تتم تحت مرئ ومسمع عناصر اللجان الشعبية التابعة 
للمجموعات الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام، دون أن تبدي األخيرة أي ردة فعل أو أن 

 .اء المخيم كما تدعيتدافع عن بنات وأبن
أما في دمشق، شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، يوم أمس، اندالع اشتباكات متقطعة 

داعش والنصرة من جهة وبين أحرار الشام ومجموعات  –بين مجموعات تنظيم الدولة اإلسالمية 
 .من أبناء المخيم من جهة أخرى

على بعض األبنية التي كانت تخضع لسيطرة حيث تمكنت مجموعات أحرار الشام من السيطرة 
 .بالقرب من حي الزين" داعش"مجموعات 

 
 آثار الدمار في مخيم اليرموك بدمشق

داعش ومعها النصرة عدة نقاط تابعة للجيش السوري وللمجموعات  –فيما هاجم تنظيم الدولة 
وقد أعلنت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري جرح  ،الفلسطينية المقاتلة في شارع الثالثين

 .القيادة العامة خالل صد الهجوم-العديد من العناصر التابعة للجبهة الشعبية 
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القيادة  –إلى ذلك تستمر مجموعات من الجيش السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
مًا على التوالي، فيما فاقم دخول يو ( 976)العامة بفرض حصار مشدد على مخيم اليرموك منذ 

إلى اليرموك منذ مطلع إبريل الماضي من تدهور األوضاع اإلنسانية داخل " داعش"تنظيم 
 .المخيم

الجدير بالذكر أن وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى سورية أجرى أول أمس مباحثات في دمشق 
مخيم اليرموك والمساعدات اإلنسانية  مع عدد من المسؤولين السوريين والفصائل الفلسطينية حول

 .وملف المعتقلين الفلسطينيين

 
 وفد منظمة التحرير في دمشق

حيث تم التباحث خالل اللقاء في سبل معالجة أزمة مخيم اليرموك بعد سيطرة تنظيم الدولة 
كما بحث المسؤوالن فتح ممرات آمنة لتسهيل ادخال  ،ألجزاء واسعة من المخيم" داعش"

 .وناقشا ملف المعتقلين الفلسطينيين في سوريا وتسوية أوضاعهم ،المساعدات للمخيم
من أبناء مخيم النيرب، بشظية قذيفة " نايف فياض"وباالنتقال إلى حلب حيث أصيب الشاب 

حدى مشافي المدينة، يشار أن العديد أصيب بها أثناء تواجده في المدينة، نقل على إثرها إلى إ
من أحياء مدينة حلب تشهد أعمال قصف واشتباكات متكررة بين الجيش النظامي ومجموعات 

 .محسوبة على المعارضة السورية المسلحة

 
 "نايف فياض"الشاب 
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ي الحقوقية برئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطين" شاهد"أما في لبنان فقد التقى وفد من مؤسسة 
تقرير المؤسسة الحقوقية الذي يتحدث عن " منيمنة"حيث سّلم الوفد للوزير السابق " حسن منيمنة"

 .أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان
نسانية عديدة تخص الالجئين الفلسطينيين في لبنان عمومًا،  كما عرض الوفد قضايا حقوقية وا 

ناقش الوفد مع منيمنة معاناة الالجئين و  خصوصًا،والمهجرين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان 
وصعوبة حصولهم  ،الفلسطينيين من سوريا في قضية تجديد إقاماتهم من قبل األمن العام اللبناني

على تصاريح للدخول إلى المخيمات الفلسطينية من قبل مخابرات الجيش، فضاًل عن حرمان 
 .امالطالب من الترشيح لالمتحانات الرسمية هذا الع

ومن جانبه وعد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ببذل الجهود لمتابعة قضايا الالجئين 
 .الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان مع الجهات الحكومية اللبنانية المختصة

 
 اعتقال

من أبناء مخيم " منير محمد يوسف"في ريف دمشق باعتقال الشاب " الكبرى"قام عناصر حاجز 
خان الشيح بريف دمشق، يأتي ذلك في ظل استمرار انقطاع معظم الطرقات الواصلة بين المخيم 

 ."خان الشيح –زاكية "ومركز العاصمة دمشق باستثناء طريق 
إلى ذلك قام األمن السوري، قبل يومين، بمداهمة أحد منازل شارع القدس في مخيم العائدين 

في العقد الثالث من العمر، يذكر أن هذه المرة " ةأمجد محمد هدب"بحمص، حيث اعتقل الشاب 
 .خالل العامين الماضيين" الهدبة"الثانية التي يتم فيها اعتقال الشاب 

 
 لجان عمل أهلي

شهدت منطقة يلدا المجاورة لمخيم اليرموك توزيع المساعدات الغذائية على أبناء مخيم اليرموك 
 الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطينيو  "األوروبيةقافلة الوفاء "من ثالث مؤسسات وهيئات 

 ."منظمة التحرير الفلسطينية"و
حصة غذائية باإلضافة  1222على مدار يومين بتوزيع ( 21)حيث قامت قافلة الوفاء االوروبية 

وشارك في التوزيع وفدًا أوروبيًا يمثل خمس دول  ،الى الخبز وحليب االطفال والمياه والتمر
 .والذي اطلع بدوره على معاناة الالجئين الفلسطينيين وسماع همومهمأوروبية 
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كما تستمر حملة الخير األصيل التي أطلقتها الهيئة الخيرية بالتعاون مع هيئة اإلغاثة العالمية 
في حين وزعت في حملتها األمل  ،سلة غذائية على أبناء المخيم 1222قبل يومين لتقديم 

 ."فيفا فلسطين الماليزية"علبة حليب ألطفال مخيم اليرموك بالتعاون مع مؤسسة  2022
 سلة غذائية2222باإلضافة إلى ذلك وزعت منظمة التحرير الفلسطينية في حملتها الخيرية 

يستمر اليوم على أن  ،حليب أطفال ألهالي مخيم اليرموك في منطقة يلداو  ربطة خبز 1222و
 .عمل الهيئات وتوزيع مساعداتها على أبناء المخيم

 
 5102/ مايو ــ أيار / 7الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 57922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش : مخيم اليرموك •
( 529)يومًا، والماء لـ ( 749)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 979)لليوم 

 .ضحية( 079)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 016907)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم (01) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 96111)الجئًا في لبنان، ( 206211)واألردن 
 .1220لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 291)

من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 240)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 747)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 .من مبانيه %(71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 209)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


