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( 3) بينهم مدنيين تقل وحماة حمص بين ركاب حافلة اختطاف

 فلسطينيين الجئين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سورية في القتال مشاركته خالل يقضي فلسطيني الجئ •

 الالجئين بين ضحايا وسقوط الشيح خان مخيم قصف تدين األونروا •

 من السبينة مخيم أهالي بمنع يستمر النظامي الجيش التوالي، على( 923) لليوم •

 منازلهم إلى العودة

 

 

 

 



 

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

 

  ضحايا

 في نوري أبو حي سكان من" الطوخي محمود حسام" الفلسطيني الشاب قضى

 في القتال مشاركته خالل وذلك دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين جرمانا مخيم

 إلى القتال مشاركتهم خالل قضوا جرمانا مخيم أبناء من العشرات أن علما   سورية،

 .المسلحة المعارضة مجموعات ضد السوري النظام جانب

 

  التطورات آخر

 وحماه حمص مدينة خط على تعمل ركاب حافلة أن العمل، مجموعة مراسل أفاد

 حتى مقطوعة االتصاالت والتزال أمس يوم صباح اختطافها تم بالسلمية مرورا  

 السوري النظام لسيطرة يخضع الطريق أن العلم مع الحافلة، في من جميع مع اآلن

 .المسلحة المعارضة مجموعات قبل من سيطرة أية أو لحواجز وجود وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أشخاص ثالثة اآلن حتى ُعرف الركاب ضمن من أنه المجموعة مراسل وأكد

 من واثنين" الحسن أبو عبد محمد: " وهم حمص في العائدين مخيم فلسطينيي

 .العمر من الرابع العقد بداية في وهو أبنائه

 حواجز قبل من فلسطينيين الجئين اختطاف حاالت تسجيل تم أنه إلى اإلشارة وتجدر

( 285) العمل مجموعة وثقت فيما سورية، من مناطق عدة في السوري األمن

 في الحرب أحداث بدء منذ فلسطينيا   معتقال  ( 1076)و مفقودا   فلسطينيا   الجئا  

 .سورية

 الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة أدانت مختلف، سياق وفي

 قذائف إطالق عن المسؤولة الجهة( األونروا) األدنى الشرق في الفلسطينيين

 خان مخيم في وسوري فلسطينيين الجئين خمسة قضاء إلى أدى والذي مدفعية

 .2016 مايو/أيار 17 يوم الشيح
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 صغيرة تجارية حافلة من مقربة على سقطت قذيفة أن بيانها، في الوكالة وقالت

 بها لالنطالق للتو استقلوها قد آخرون مدنيون وركاب الفلسطينيون الالجئون كان

 وابنها" جابر روضة" الحادثة هذه في القتلى بين ومن دمشق، إلى رحلتهم في

 .األونروا طلبة من وهو ،"نايف ماجد محمد"

 سوري، ومواطن الحافلة سائق أحدهما فلسطينيان الجئان الباقين بين من وكان

 آخر انفجار وقع الظهر، بعد فترة في الحق وقت وفي آخرون، ركاب سبعة وأصيب

 حسن أحمد" بحياة أودى المخيم داخل منفصل موقع في المدفعي القصف من

 ".حميد

 للمعارك مسرحا   أصبحت بالمخيم المحيطة والحقول المزارع أن األونروا، وأضافت

 في عشوائي تأثير ذات ثقيلة أسلحة تستخدم حيث ،2012 سنة منذ النشطة

 والقوات المسلحة الجماعات بين والمتكرر الكثيف االقتتال ويؤدي الغالب،

 القتل خطر إلى الفلسطينيين الالجئين من المخيم سكان تعريض إلى الحكومية

 األسلحة من مباشرةال اإلصابات نتيجة المخيم داخل سواء   الخطيرة، واإلصابات

 ."وإليها مساكنهم من الالجئين تنقل أثناء أو الثقيلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقد فلسطينيا ، الجئا   9,000 حوالي يأوي الشيح خان مخيم أن األونروا، وأكدت

 لذا. 2013 سنة منذ بشدة مقيدا   الشيح خان إلى اإلنسانية المساعدات وصول كان

 أن اإلنسانية، المساعدات تلقي من يتمكنوا لكي الفلسطينيين، الالجئين على فإن

 بلدة في كيلومترات عدة بعد على لألونروا التابعة التوزيع مراكز إلى يسافروا

 .الشخصية سالمتهم على كبيرة مخاطر ظل في دنون خان أو صحنايا

 الفلسطينية المجموعات وبعض النظامي الجيش فيستمر دمشق ريف في أما

 وذلك ،(923) لليوم منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع له الموالية

 الجيش بين اندلعت التي العنيفة االشتباكات بسبب تركها على أجبروا أن بعد

 النظامي الجيش بسيطرة انتهت والتي المسلحة المعارضة من ومجموعات النظامي

 من %80 من أكثر أن إلى العيان شهود تقديرات وتشير كامل، بشكل المخيم على
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 جبل بن معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل شبه تدميرا   مدمر المخيم

 .للمخيم الغربي المدخل يشكل ما وهو األكراد، بفرن المعروف المخيم فرن وحتى

 

 2016/ مايو ــ أيار/ 21/ 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) •

 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر

 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 1132) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1071) لليوم المخيم

 .ضحية( 187) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 621) لـ والماء يوما ،

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 924) حوالي

 سيطرة بعد أيام( 1116) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 778) 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


