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 في المدنيين يستهدف دوليا   المحرمة باألسلحة قصف"

 "الشيح خان مخيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خان مخيم استهداف تستنكر سورية لفلسطينيي األوروبية الشبكة •

 المساعدات إليصال آمنة ممرات وتأمين بتحييده وتطالب الشيح
 .له العاجلة

 .عودتهم يمنع والنظام سبينة مخيم أبناء تهجير على أعوام( 3) •
 .يلدا ببلدة اليرموك مخيم ألطفال ترفيها   نشاطا   تنظم" جفرا" مؤسسة •
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  التطورات آخر
 مخيم على جوية غارات أربع السبت، أمس ليل والسورية الروسية الطائرات شنت
 مناطق استهدفت حيث به، المحيطة والمزارع الفلسطينيين لالجئين الشيح خان

 وقوع على أسفر ما األقل، على عنقودية قنابل بأربعة وأطرافه المخيم من متفرقة
 .المدنيين منازل في كبيرة مادية أضرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسلحة أنواع بمختلف مكثفة جوية غارات يشهدان ومحيطه المخيم أن يذكر
 عبوة من تتكون التي" العنقودية" تلك خصوصا   منها دوليا   المحرمة حتى والقذائف
 ارتفاعات من قذفها يتم حيث الهواء في الصغيرة القنابل من كبير عدد منها ينطلق

 إلى تفتقر فهي الهدف عن انحرافها احتماالت يزيد مما عالية، أو متوسطة
 .الدقيق التوجيه
 األخيرة اآلونة في المخيم استهدف الذي المكثف القصف أن إلى اإلشارة وتجدر
 الجئا  ( 62) قضاء المجموعة وثقت حيث الجرحى، من وعدد ضحايا وقوع إلى أدى

 الطبية بالمواد حاد نقص ظل في جريحا ،( 061) من أكثر ووقوع القصف بسبب
 والبلدات المخيم على النظامي الجيش يفرضه الذي المشدد الحصار استمرار إثر

 .له المجاورة
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 ضد األخير التصعيد سورية لفلسطينيي األوروبية الشبكة استنكرت السياق، وفي
 المخيم استهداف تم حيث دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم
 .دوليا   المحرمة العنقودية القنابل فيها استخدمت الجوية الغارات من بعدد

 يوم العمل، مجموعة تلقت الذي الشبكة عن الصادر الصحفي البيان وبحسب
 السوري النظام وطيران الروسي الطيران شنها التي الغارات فإن منه نسخة أمس،

 .والشهداء اإلصابات من العديد موقعة المدنيين استهدفت
 بريف الشيح خان مخيم ضد الجرائم تستهجن األوروبية الشبكة أن البيان وأكد

 منذ يفتقرون والذين سوريا فلسطينيي من ألفا  ( 06) يقارب ما يسكنه الذي دمشق
 والبنية الطبية للخدمات تام شبه وانعدام حياةال وأساسيات مقومات أبسط إلى فترة

 .التحتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحييد على العمل سوريا في الصراع أطراف كل بيانها في الشبكة طالبت كما
 وتجنيب أحداث من يجري عما الشيح خان مخيم فيها بما الفلسطينية المخيمات
 واللجان المتحدة األمم الشبكة طالبت كما والتبعات، المعاناة هذه كل المدنيين

 إلدخال آمن ممر وتأمين للتدخل اإلنسان بحقوق المعنية الدولية والمؤسسات
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عادة والجرحى للمحاصرين والدواء الغذاء  التحتية والبنى األساسية الخدمات وا 
 .أممية اراضي اعتبارها على للمخيمات

 وتضم الهولندية الهاي مدينة مقرها سورية لفلسطينيي األوربية الشبكة أن يذكر
 يخص ما بكل وتعنى أوروبا في السوريين الفلسطينيين الناشطين من العديد

 .أوروبا في سوريا فلسطينيي
 منازلهم عن مهجرين دمشق بريف سبينة مخيم أهالي يزال ال مختلف موضوع وفي
 التي المسلحة المعارضة وقوات النظام قوات بين حصلت التي العنيفة المعارك بعد

 النظام قوات سيطرت أن إلى 6106 العام نهاية منذ البلدة على تسيطر كانت
 .01/00/6103 بتاريخ عليها
 الحديث ظل في عودتهم بقرب لألهالي وعوده بإطالق السوري النظام يستمر فيما
 أن إلى العيان شهود تقديرات تشير حيث للبلدة، التحتية البنية تأهيل إعادة عن
 من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل شبه تدميرا   مدمر المخيم من %01 من أكثر
 يشكل ما وهو األكراد، بفرن المعروف المخيم فرن وحتى جبل بن معاذ جامع

 .للمخيم الغربي المدخل
 المجموعات وبعض قواته تواصل المخيم على السوري النظام سيطرة ومنذ

 يبلغ حيث منازلهم، إلى العودة من سبينة مخيم أهالي بمنع له الموالية الفلسطينية
 ،6106 عام في األونروا إحصاءات حسب فلسطينيا   الجئا  ( 69640) سكانه عدد

 مأساة إلى حياتهم وتحولت نزوحهم بعد صعبة إنسانية أوضاع ظل في يعيشون
 .المالية الموارد وضعف البطالة وانتشار االقتصادية الظروف بسبب

 
 أهلي عمل لجان
 إلى النازحين اليرموك مخيم ألطفال ترفيهيا   يوما   يلدا بلدة في جفرا مؤسسة نظمت
 بهدف والرياضية الترفيهية األنشطة من عدد اليوم تخلل حيث المجاورة، يلدا بلدة

 .البلدة في األطفال معاناة من التخفيف
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 6102 نيسان|  إبريل مطلع اليرموك مخيم على" داعش" تنظيم سيطرة أن يذكر
 .له المجاورة البلدات إلى النزوح على المخيم في العوائل من المئات أجبرت

 
 6102/ أكتوبر – األول تشرين/ 0/ حتى وأرقام إحصاءات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 02211) •
 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 96،211) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 2111) •
 .6102 يوليو لغاية" األونروا"
 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 0111) •
 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 0111) •
 منتصف حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 14) من أكثر •

6102. 
 - الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 0610) لليوم المخيم على العامة القيادة
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 الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 120) لـ والماء يوما ،( 0624) من أكثر
 .ضحية( 001)
 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 0120) حوالي
 سيطرة بعد يوما  ( 0623) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات
 من( %11) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 400) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه
 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


