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يسفر و قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم خان الشيح "
 "ضحية وعدد من الجرحىعن وقوع 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 اليرموك مخيم في يقضي العامة القيادة - الشعبية الجبهة عناصر أحد. 
 درعا مخيم عن الطبية الخدمات وغياب المياه انقطاع تواصل. 
 منازلهم إلى العودة من حندرات مخيم أهالي بمنع تستمر المسلحة السورية المعارضة. 
 بحمص العائدين مخيم أبناء من الجئين ثالثة عن يفرج السوري األمن. 
 الذكية للهواتف" العمل مجموعة" تطبيق من التجريبية النسخة تطلق العمل مجموعة 
 التركية إسطنبول في الفلسطينيين الالجئين على مساعداتها توزع أهلية لجان. 
 سورية في الفلسطينية المخيمات ألطفال نفسي ودعم مسرحية عروض. 
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 مخيم خان الشيح 
لقصف بالبراميل  ، فجر اليوم،تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق

قط أحدها على الحارة الشرقية في المخيم مسببًا وقوع ضحية على األقل المتفجرة، حيث س
باإلضافة إلى عدد من الجرحى وأضرار كبيرة في المباني والممتلكات، الجدير بالذكر أن المخيم 

مع استمرار إغالق  متزامناً ، إزدات وتيرته في األيام الماضية ومحيطه يتعرضان لقصف متكرر
العاصمة دمشق باستثناء طريق الجيش النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز 

 الشيح".خان  –"زاكية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ضحايا
 التي االشتباكات إثر وذلك العامة، القيادة-الشعبية الجبهة عناصر من ،"فنطزية محمود" قضى
 النظامي الجيش بين اليرموك، محكمة ومحيط الثالثين شارع محور على أمس أول اندلعت

 من النصرة وجبهة ،"داعش" اإلسالمية الدولة وتنظيم جهة، من له الموالية الفلسطينية والفصائل
 .أخرى جهة
 

  التطورات آخر
 أو مشفى أي من المخيم خلو من سوريا جنوب الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم أبناء يشتكي
 األولية لإلسعافات الالزمة الطبية والمعدات والمواد باألدوية حاد نقص من ويعانون ، طبي مركز

 أن كما المخيم، خارج العالج لتلقي الجرحى لنقل إسعاف سيارات توافر عدم إليها يضاف ،
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 األهالي نجح حال وفي إليه، اإلسعاف سيارات وصول يعيقون السوري النظامي الجيش قناصة
 الجئ أي دخول ترفض األخيرة فإن باألردن عالجه ومحاولة المخيم خارج المرضى أحد بإخراج

 سوري انه على األردن يدخل بأن البعض اضطر مما ، مصاباً  لوكان حتى سورية من فلسطيني
 انتشار من المخيم داخل الناشطين من عدد حذر ذلك على عالوة، العالج أجل من الجنسية
 بسبب وذلك الملوثة، الشرب مياه الستخدام اضطرارهم ظل في األهالي صفوف في األمراض
 .يوماً ( 423) حوالي منذ المخيم عن الشرب مياه انقطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدائرة الحرب بداية منذ درعا مخيم يشهدها التي المتكررة واالشتباكات القصف أعمال أن يذكر
 تبقى من يعيش فيما مبانيه، من(% 70) حوالي بدمار رسمية غير تقدريات وفق تسببت فيها،
 الجانب على المعاناة تتوقف فلم ، الخطورة في غاية إنسانية أوضاعاً  داخله الالجئين من

 تصل طويلة لفترات الكهربائي التيار انقطاع أضاف إذ ، المعيشي الجانب إلى تعداه بل الصحي
 فقدان و التدفئة، ومواد تالمحروقا توافر عدم إلى باإلضافة ، معاناتهم فوق معاناة أيام لعدة

 المئات أجبر ،مما كبير بشكل األخرى المواد أسعار وارتفاع الغذائية، المواد أصناف من العديد
 .المجاورة البلدات إلى للجوء المخيم أهالي من الفلسطينية العوائل من
 



 

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

 

 780 منذ حندرات مخيم من نزحوا الذين الفلسطينيين الالجئين معاناة تستمر مشابه موضوع وفي
 مخيمهم، على المسلحة السورية المعارضة سيطرة إثر منازلهم عن هجروا حيث التوالي على يوماً 

 وانعكاسات سورية في الحرب واستمرار التهجير جراء صعبة معيشية حالة المخيم أبناء ويواجه
 .البطالة وانتشار المالية الموارد ضعف إلى بدوره أدى والذي االقتصادي، الوضع على ذلك
 

 وثقت كما حندرات، مخيم أبناء من قضوا ضحية 59 أسماء وثقت قد العمل مجموعة وكانت
 .السورية السجون في المخيم أبناء من معتقالً  32 أسماء
 عنيفة اشتباكات واندالع للقصف، تتعرض له المجاورة والمناطق حندرات مخيم يزال ال ذلك إلى
 القدس لواء ومجموعة النظامي والجيش جهة من المسلحة السورية المعارضة مجموعات بين

 على سيطرته لفرض النظامي الجيش يسعى حيث أخرى، جهة من السوري للجيش الموالية
 بلدة باتجاه للتقدم المعارضة مجموعات وتسعى له، بالنسبة استراتيجية نقطة يشكل الذي المخيم
 .المركزي حلب وسجن حندرات

 
 علي مروان: " هم العائدين مخيم أبناء من ثالثة عن السوري األمن أفرج فقد حمص في أما

 طالب عامر" عن ُأفرج كما المركزي، حمص سجن في عام من ألكثر اعتقاله بعد وذلك" غريب
" الروبة مصطفى" وعن فلسطين، في الشجرة قرية أهالي ومن العمر من الرابع العقد في" درويش
 في صفد مدينة أبناء ومن العمر من الثالث العقد في وهو أشهر ثالثة من ألكثر اعتقاله تم الذي

 .فلسطين
 

  العمل مجموعة
" العمل مجموعة" تطبيق من التجريبية النسخة سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أطلقت
 بفلسطينيي المتعلقة العمل مجموعة واحصائيات وتقارير أخبار لنشر المخصص الذكية للهواتف
 . سورية
 والباحثين واإلعالمية الحقوقية المؤسسات وضع إلى تطبيقها خالل من المجموعة وتهدف

 . وقوعها فور التطورات بآخر سورية فلسطينيي لقضايا والمتابعين والناشطين
 والذي السوريين الفلسطينيين الالجئين ألوضاع اليومي التقرير تحميل ميزة التطبيق يوفر كما

 على االطالع إلى باإلضافة السوريين، الفلسطينيين الالجئين أوضاع المجموعة فيه ترصد
 . والمقاالت والتقارير األخبار وآخر اليومي، الموجز
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 سورية، لسطينييف من والمفقودين والمعتقلين لضحايا اإلحصائيات آخر التطبيقات يعرض فيما
 . وفيديوهات وصور صحفية وبيانات خاصة تقارير من المجموعة أرشيف إلى الوصول يوفر كما
 أجل من العمل مجموعة مع الفلسطينيين والالجئين الناشطين تواصل التطبيق يتيح ذلك إلى

 .مفقودين أو معتقلين أو ضحايا أو انتهاكات أو أحداث عن اإلبالغ
 

 " العمل مجموعة" تطبيق من التجريبية النسخة تحميل يمكنكم
  Google play على تجدونها األندرويد ألجهزة المخصصة النسخة
 iTunes على تجدونها األيفون ألجهزة المخصصة النسخة

 
  أهلي عمل لجان

 دمشق، بريف قدسيا بلدة إلى مخيماتهم من النازحين الفلسطينيين الالجئين من مجموعة بحضور
 .األطفال لألعمال ومعرضاً  مسرحياً  حفالً  جفرا مؤسسة أقامت
عادة اليدوية ولألشغال للرسم معرضاً  أقامت كما  تواصل فيما قدسيا، في واألوريغامي التدوير وا 
 بحمص العائدين ومخيم جرمانا ومخيم قدسيا في لألطفال واالجتماعي النفسي الدعم جلسات جفرا
 .األطفال على للحرب النفسية اآلثار من للتخفيف سعيهم في
 العائالت زيارة التركية اسطنبول مدينة في تركيا في سورية فلسطيني لجنة تواصل ذلك إلى

 حيث معاناتهم، على االطالع بعد مالية مساعدات لهم وقدمت سوريا، من المهجرة الفلسطينية
 عائالت 3 من أكثر تسكن البيوت أغلب وفي والبسيط الواحد المنزل في عائلة من أكثر تسكن

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namaait.actionpal
https://itunes.apple.com/tr/app/mjmw-t-al-ml/id994737478?mt=8
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 نتيجة سيئة أوضاعاً  تعيش العائالت بعض فيما جدًا، بسيط أثاث من المكون الواحد المنزل في
 .العمل إيجاد وصعوبة المالية الموارد انعدام

 
 2015/ يونيو ــ حزيران 13 حتى وأرقام إحصائيات سورية في الفلسطينيون الالجئون

 في الجئاً ( 10،687) منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف 80 •
 وكالة إحصائيات وفق وذلك مصر، في ئاً الج( 6000) لبنان، في الجئاً ( 51300)و األردن

 .2015 فبراير لغاية" األونروا"
 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سورياً  فلسطينياً  الجئاً  ألف( 35) عن يقل ال ما •

 .األخيرة
 ضحية( 398)و معتقل( 888) العمل مجموعة وثقتهم ممن الفلسطينيين المعتقلين عدد بلغ •

 .السورية السجون في التعذيب تحت قضوا
 لليوم المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 على يوماً ( 276) لـ والماء يومًا،( 786) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 716)

 .ضحية( 176) الحصار ضحايا عدد التوالي،
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوماً ( 597)
( 578) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوماً 
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 780) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 423) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبياً  هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


