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 لمجموعة توثيقي تقرير" النار تحت مخيم.. الشيح خان"
 المخيم أهالي يعيشها التي المعاناة يتناول العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السوري النظام سجون في التعذيب تحت يقضي فلسطيني الجئ •
 الشيح خان مخيم في محاصرون األطفال آالف: األطفال إنقاذ منظمة •

 دمشق بريف
 سورية في الفلسطينيين الالجئين لحماية يدعو" األونروا" عام مفوض •
 
 



 

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

 

  ضحايا
 النظام سجون في التعذيب تحت"  شلة أبو أحمد"  الفلسطيني الشاب قضى

 سورية، جنوب الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم أبناء من وهو السوري،
 المعتقلين أحد خالل من جاء قضائه نبأ أن المعتقلين توثيق مركز وقال
 .السوري النظام سجون من عنهم أفرج الذين

 
 في التعذيب تحت قضوا الذين الفلسطينيين المعتقلين عدد يرتفع وبذلك

 ضحية،( 440) إلى العمل مجموعة وثقتهم ممن السوري النظام ونسج
 الالجئين من معتقالا ( 1076) وثقت العمل مجموعة أن إلى اإلشارة وتجدر

 النساء بينهم مصيرهم على يتكتم السوري األمن اليزال الفلسطينيين
 .السن وكبار واألطفال

 
  التطورات آخر

 التوثيقي تقريرها نشر سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أعادت
 شهدها التي لألحداث يوثق الذي ،"النار تحت مخيم.. الشيح خان" بعنوان
 دمشق مدينة من الغرب إلى الواقع الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم

 ثوري وحراك عنف أعمال من البالد تشهده وما السورية األزمة ظل في
 .2015 أغسطس – آب 15 ولغاية 2011 مارس – آذار منذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 به قامت الذي الميداني التوثيق على أساسي بشكل التقرير مادة وتعتمد
 المخيم، داخل مراسليها عبر سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة
 ويتحرى. الشيح خان مخيم ألهالي الحية الشهادات من العديد إلى باإلضافة

 السائدة األوضاع على لالطالع الالزمة المعلومات تقديم في الدقة التقرير
 التي والتغيرات واإلنسانية الميدانية النواحي من الشيح خان مخيم في

 دخوله فترة  اتحديدا المخيم تاريخ مراحل من مهمة مرحلة في عليه طرأت
 مخيم.. الشيح خان" تقرير أن يشار سورية في الدائر الصراع لب إلى

 مجموعة تصدرها التي التوثيقية التقارير سلسلة ضمن يأتي" النار تحت
 من الفلسطينيين الالجئين ألوضاع سورية فلسطينيي أجل من العمل

 .سورية
 

 هذه يتعرض دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم أن يذكر
 حواجزه تقوم حيث النظامي، السوري الجيش قبل من مشدد لحصار األيام

 األمر دمشق، العاصمة ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات كافة بإغالق
ا  المخيم، داخل والمعيشية اإلنسانية األزمات تفاقم إلى أدى الذي  خصوصا

 واإلسعافية، الطبية بالمواد حاد نقص من المخيم يعاني حيث منها، الصحية
 .األطفال وحليب كالخبز األساسية الغذائية بالمواد نقص إلى إضافة

 
  هنا اضغط التقرير من اإللكترونية النسخة لتحميل

 
 األطفال إنقاذ منظمة عن اإلندبندنت صحيفة نقلت متصل، سياق وفي

 لالجئين مخيم في محاصرون األطفال آالف إن قولها اإلنسانية للمعونات
 للقصف ويتعرضون دمشق من بالقرب الشيح خان بمنطقة الفلسطينيين

 .عدة أيام منذ الثقيلة والمدفعية بالبراميل
 

 سوري مواطن ألف 12 بين من طفل آالف ثالثة أن المنظمة وأضافت
 قوات تحاصرها التي الشيح خان بمنطقة متصاعدة إنسانية أزمة يواجهون

 إلى المؤدية الطرق آخر إغالق مع الجوانب كل من السوري النظام
 .القناصين ورصاص المدفعية بقذائف المنطقة
 الهدنة ورغم إنه خوش سونيا سوريا في المنظمة برنامج رئيسة وقالت
 والقصف، الحصار من رعب في الناس يعيش البالد نطاق على المعلنة

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/khan_al_sheih_camp.pdf
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 قد والدقيق والوقود األدوية مخزونات معظم أن أبلغت المنظمة أن مضيفة
 األيام خالل تضاعفت قد األغذية أسعار وأن النضوب، على أوشكت
 .األخيرة

 
 وقت في" كرينبول" السيد لألونروا العام المفوض دعا آخر، صعيد وعلى
 في الفلسطينيين الالجئين حماية تعزيز أجل من إجراءات اتخاذ إلى سابق

 مخيم داخل التعليم إلى الوصول سبل أشكال على والمحافظة سورية،
 في هم الذين أولئك إلى الوصول من األونروا وتمكين المدمر، اليرموك

 .للمساعدة حاجة
 

 من عشر والثاني عشر الحادي يومي في دمشق إلى زيارته خالل ذلك جاء
 المسؤولين جانب إلى األونروا بموظفي خاللها التقى الجاري، الشهر

 المجاورة يلدا ومنطقة دمشق بريف زينب السيدة مخيم وزار الحكوميين،
 .اليرموك لمخيم

 
 2016/ مايو ــ أيار/ 14/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •
 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42,500) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •
ا ( 1000) •  .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية
 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1064) لليوم المخيم على العامة
ا،( 1125) من أكثر ا ( 614) لـ والماء يوما  ضحايا عدد التوالي، على يوما

 .ضحية( 187) الحصار
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 918) حوالي منذ منازلهم
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 بعد أيام( 1109) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

ا ( 771) حوالي: درعا مخيم •  حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما
 .مبانيه من( 70%)
: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق
 
 

 
 


