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ويطالبونها بتحمل " األونروا"أهالي مخيم خان الشيح يعتصمون أمام مركز "
 "مسؤولياتها

      

 
 

 قصف واشتباكات في اليرموك بدمشق. 

 "يسلم أحد مواقعه في اليرموك للنظام السوري" داعش. 

  يستهدف مخيم النيرب في حلبقصف صاروخي. 
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 آخر التطورات

نفذ العشرات من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطيني في ريف دمشق، يوم أمس، اعتصامًا 
في المخيم، وذلك لمطالبتها بفتح مراكزها التعليمية والصحية ( األونروا)اليوم أمام مقر وكالة 

ألف الجئ فلسطيني ال يزالون داخل  21اإلنساني تجاه حوالي داخل المخيم، والقيام بواجبها 
 .المخيم

 
هذا وكانت وكالة األونروا قد أعلنت خالل األيام السابقة عن إغالق جميع المدارس التابعة لها 

لقصف مباشر نتج  1122سبتمبر / أيلول  12بعد تعرض مدرسة إناث سالمة اإلعدادية يوم 
امن بجراح إلى جانب معلمتين واحدة منهما وصفت جراحها عنه إصابة طالبة بالصف الث

بالخطيرة، وحدث االنفجار عند بوابة الدخول للمدرسة المالصق لغرفة المعلمات داخل المجمع 
 .المدرسي

( األونروا)إلى ذلك أدانت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 
عن قصف إحدى مدارسها في " األطراف المسؤولة" من أسمتهم 1122سبتمبر / أيلول  01يوم 

 .مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي

كما طالبت األونروا من كافة األطراف ذات العالقة باالمتناع عن استخدام الوسائل الحربية، بما 
إلى مخاطر جسيمة  –بمن فيهم الجئي فلسطين  –في ذلك األسلحة التي تعرض المدنيين 

 .كالوفاة واإلصابة بجراح
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إن على كافة األطراف التقيد التام بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب القانون اإلنساني الدولي، 
 ."بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين

وفي ختام االعتصام سلم المعتصمون مذكرة مقدمة من أبناء مخيم خان الشيح إلى األونروا 
وطالبوا بإيقاف  ،والفصائل الفلسطينية، أكدوا فيها على خلو المخيم من السالح والمسلحين

لى المخيم، وضرورة توفير جميع  استهداف المخيم وفتح طريق أمن لخروج ودخول األهالي من وا 
كافة الفصائل و  المواد الغذائية والطبية وحليب األطفال، وشددوا على ضرورة تحمل األونروا

ينية ومنظمة التحرير بالوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية بالحفاظ على المخيم وحمايته الفلسط
 .وتعزيز صمود الالجئين فيه لحين العودة إلى أرض فلسطين

 
وفي موضوع مختلف، شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق 

فة بين قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية الثالثاء اندالع اشتباكات عني –ليل االثنين 
من جهة أخرى، في محيط ثانوية اليرموك بشارع جالل " داعش"الموالية له من جهة، وتنظيم 

كعوش، تزامن ذلك مع سقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقو منه، دون أن ترد معلومات 
 .عن وقوع ضحايا بين المدنيين

وعة العمل داخل المخيم أن مدرسة الكرمل التابعة لوكالة غوث وتشغيل إلى ذلك أكد مراسل مجم
هي من سلمها تنظيم ( الكترونيات الشجرة)والواقعة بجانب ( األونروا)الالجئين الفلسطينين 
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الموالية للنظام السوري، دون وقوع أي اشتباكات أو اقتتال " حركة فلسطين الحرة"إلى " داعش"
 .بينهما

ناشطون أن عملية تسليم مدرسة الكرمل القريبة من بلدية اليرموك التي تتمركز  ومن جانبهم رأى
فيها قوات النظام السوري والفصائل الفلسطينية له ماهي إال مقدمة النسحاب تنظيم الدولة من 

 .مخيم اليرموك وتسليمه للجيش النظامي

عناصره بتلقي تدريبات  يوم أمس صورًا تظهر قيام" داعش"وفي سياق متصل نشر تنظيم الدولة 
 .عسكرية أثناء تخريجه لدفعة جديدة مما أسماها معسكرات الخالفة في مخيم اليرموك

 
وعلى صعيد مختلف، نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نبأ سقوط صاروخ 

فر يوم االثنين على منزل أحد سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، دون أن يس
عن وقوع إصابات بين المدنيين، يأتي هذا القصف في وقت تشهد فيه المناطق والبلدات المحاذية 
للمخيم معارك عنيفة بين قوات الجيش النظامي من جهة، والمجموعات المسلحة التابعة 

 .للمعارضة السورية من جهة أخرى 

ف صاروخي، حيث لقص 1122أكتوبر / تشرين األول  7هذا وقد تعرض مخيم النيرب يوم 
 سقط أحد الصواريخ على أرض زراعية في المخيم اقتصرت األضرار على الماديات فقط
يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي 
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لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإلطالق النار مما أدى إلى وقوع 
في صفوف المدنيين، وسقط العديد من أبنائه بسبب انخراطهم في أحداث الحرب في ضحايا 
 .سورية

 

 6112/ أكتوبر –تشرين األول / 11/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن  (15500) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42,500) •
لغاية يوليو " األونروا"مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ فلسطيني سوري في   (6000) •

1122. 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .1122ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 77)أكثر من  •
القيادة العامة على  -بهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الج: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2171)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2122)المخيم لليوم 
 .ضحية( 222)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 721)
( 2121)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي
يومًا بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 2122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .عليه
 .من مبانيه%( 71)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 721)حوالي : مخيم درعا •
هادئ نسبيًا مع استمرار  الوضع: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


