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تجدد القصف على مخيم خان الشيح يوقع إصابات بصفوف المدنيين، "
 "والشبكة األوروبية تطالب روسيا بوقف استهداف المخيم

  

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي برصاص القناصة في مخيم اليرموك. 

  األمم المتحدة بفيينا وآخر في أثينا للمطالبة بوقف استهداف مخيم خان اعتصام أمام مقر

 .الشيح

 خروج عدد من طالب مخيم اليرموك لتأدية امتحانات الترشح للشهادة الثانوية. 

 

 

 

 

 



 

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

 

 ضحايا

وذلك برصاص القناصة في شارع حيفا بمخيم " دمحم سعيد شرعان"قضى الالجئ الفلسطيني 
د مناطق التماس بين داعش وجبهة فتح الشام حاالت قنص اليرموك المحاصر، حيث تشه

 .متبادلة داخل المخيم

 
ضحية، فيما يواصل ( 892)مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا نتيجة القنص إلى 

داعش يفرض حصاره على منطقة الريجة ومحيطها وحارة عين غزال وشارع حيفا  -تنظيم الدولة 
ويمنع " جبهة فتح الشام"بعد إغالقه الحاجز الوحيد الذي يربط منطقة سيطرة في مخيم اليرموك 

لى المنطقة، أو إدخال المواد الغذائية إال في حاالٍت نادرة،  األهالي من الدخول والخروج من وا 
القيادة العامة بفرض حصارها على  -كما يواصل الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

يومًا، والماء لـ ( 2821)ويقطع عنه الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 2821)المخيم لليوم 
 .يومًا على التوالي( 261)

 

 التطورات آخر

أكد مراسلنا في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق أن الطيران الحربي شّن 
رة الشرقية قبيل ساعات غارات ليلية على المخيم، حيث تم استهداف منازل المدنيين في الحا
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الفجر األولى، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل األهالي، إضافة إلى إصابة طفلة على 
 .األقل إثر القصف

وأضاف مراسلنا أن هاذ القصف يأتي في ظل أوضاع معيشية وصحية غاية في السوء يعيشها 
المخيم من جهة، وقيام حواجز الجيش أبناء المخيم وذلك بسبب القصف المكثف الذي استهداف 

األمر الذي أدى  ،"دمشق"مركز العاصمة و  النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم
 .إلى نفاد معظم المواد الطبية والغذائية من داخل المخيم

 
وفي السياق، وضمن إطار جهودها لمساندة الالجئين الفلسطينيين السوريين وجهت الشبكة 
األوروبية لفلسطينيي سورية رسائل لكل من السفارة الروسية في هولندا، ومكتب األمم المتحدة في 
هولندا، ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، حيث عبرت فيها الشبكة عن إدانتها 

وعمليات القتل التي يتعرض لها المدنيون من خالل  ،لجريمة حصار أهالي مخيم خان الشيح
صف الجوي باستخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليا، واعتباره تصعيدا خطيرا ضد المخيمات الق

 .الفلسطينية في سورية

وبحسب الرسائل، فقد طالبت الشبكة بالوقف الفوري لكافة أشكال القصف المروحي والمدفعي 
ذي راح ضحيته الذي ينفذه النظام السوري والطيران الحربي الروسي ضد مخيم خان الشيح وال

العديد من الالجئين من بينهم نساء وأطفال، وألحق دمارا كبيرا في البنى التحتية للمخيم مما يفاقم 
 .الوضع االنساني لالجئين
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ودعت الشبكة جميع أطراف النزاع في سورية لتحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع الدائر 
سورية وضمان حياة أمنة لهم وتوفير كافة والحفاظ على ما تبقى من الوجود الفلسطيني في 

دخال المساعدات  مستلزمات الحياة ورفع الحصار عن المخيمات ووقف األعمال القتالية وا 
طالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري   .الغذائية والطبية إلى المحاصرين وا 

م المتحدة إلى توفير الحماية لالجئين كما دعت الشبكة األوروبية لفلسطينيي سورية هيئة األم
يصال المساعدات العاجلة إلى  الفلسطينيين في سورية وا 

 .كافة المخيمات الفلسطينية ومتابعة قضية المعتقلين

يذكر أن الشبكة األوروبية كانت قد ناشدت في بيان لها 
أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية في هولندا 

حملة االلكترونية التضامنية مع مخيم خان للمشاركة في ال
 .(ال تخذلوا مخيم خان الشيح)الشيح تحت عنوان 

وفي العاصمة النمساوية فيينا نظم العشرات من الالجئين 
الفلسطينيين أمام مقر األمم المتحدة اعتصامًا تضامنيًا مع مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 

 .ل القصف التي يقوم بها النظام السوري بريف دمشق، استنكروا خالله أعما

 
نهاء حالة  وطالب المعتصمون المؤسسات الدولية والفلسطينية التدخل لوقف استهداف المخيم وا 
الحصار التي يفرضها النظام السوري على المدنيين، محملين المؤسسات الدولية مسؤولية حماية 

 .المدنيين وأطفال المخيم



 

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

 

ئين الفلسطينيين السوريين العالقين في العاصمة اليونانية أثنيا، كما نظم العشرات من الالج
اعتصامًا تضامنيًا مع مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، عبروا فيه عن 
اسنتكارهم لما يتعرض له المخيم من استهداف مكثف بالطائرات الحربية خالل األسابيع األخيرة، 

لعشرات من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم، مطالبيين في الوقت األمر الذي أدى إلى وقوع ا
 .ذاته بفتح ممرات آمنة إلدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة

في غضون ذلك، خرج عدد من الطالب الفلسطينيين من مخيم اليرموك لتأدية امتحانات الترشح 
، حيث توجه طالب مخيم اليرموك رغم 8122ــ  8126للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 

داعش من جهة وجبهة النصرة من جهة  -الحصار واالشتباكات المستمرة بين تنظيم الدولة 
 .أخرى إلى معهد سعيد العاص ومعهد فلسطين في العاصمة دمشق

 
ذين يشار إلى أن الصراع في سوريا ال يزال يؤثر بشكل مباشرعلى التعليم للالجئين الفلسطينيين ال

يعيشون في سوريا، فالصراع السوري حدَّ بشكل كبير من فرص الشباب واألطفال في الحصول 
على التعليم، ويعتبر خوف الكثير من طالب الشهادة الثانوية من مغادرة المخيم لتقديم امتحاناتهم 

ب في من االعتقال والتصفية أحد أبرز المعوقات التي تعترض حركة التعليم للشبا( إن سمح لهم)
 .مخيم اليرموك
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 6142أكتوبر  –تشرين األول  41وأرقام حتى  فلسطينيو سورية إحصائيات

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 21111) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 185111) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111) •

 .8121يوليو 
 .فلسطيني سوري في تركيا الجئ( 2111) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 2111) •
 .8126ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 29)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 2821)اع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقط( 2821)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 222)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 261)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 2162)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 2819)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 922)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


