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تدعو لتأمين ممر و  األونروا تدين قتل الالجئين في مخيم خان الشيح"
 "إنساني للمدنيين

 

 
 

 الطيران الحربي يواصل استهدافه ألطراف مخيم خان الشيح. 

  في سجونهاألمن السوري يتكتم على مصير مئات الفلسطينيين. 

  ضحية من الفلسطينيين قضوا تحت الحصار( 091)توثيق. 
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 التطوراتآخر 

أكتوبر على مخيم خان الشيح  - تشرين األول 81أدانت األنروا اعتداء النظام السوري ليلة 
الجئين فلسطينيين ومواطنة ( 4)لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، والذي أودى بحياة 

" إباء سعيد النادر"ها وابنت" نوفة دمحم جراد"يحاولون مغادرة المخيم، حيث قضت سورية كانوا 
 .وطفل عمره سنة واحدة، ووالدة الطفل" كمال حسين"وسائقهم 

 
المسؤولين عن هذه األفعال للتقيد  1182تشرين األول  18ودعت األنروا في بيانها الصادر في 

لي وطالبت أطراف النزاع بأن يبذلوا قصارى جهدهم بالتزاماتهم بموجب القانون اإلنساني الدو 
 .لحماية حياة المدنيين وفقًا للقانون الدولي

إن تشديد القيود األمنية حول المخيم يحد بشدة من قدرة السكان على التنقل بأمان "وقالت األنروا 
جسيمة والوصول بسرعة إلى المعونات اإلنسانية والدعم الطبي، ويواجه سكان المخيم مخاطر 

 ".عندما يحاولون مغادرة خان الشيح

وأضافت أن الخطر الحقيقي الذي يهدد مخيم خان الشيح بأن يصبح بمثابة يرموك آخر، بأن 
يالقي المصير ذاته كمخيم اليرموك الالجئين في دمشق الذي أنهكته سنوات القتال وأعمال 

 .العنف المروعة
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اني الكامل إلى مخيم خان الشيح من أجل إيصال وجددت األونروا دعوتها إلتاحة الوصول اإلنس
المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة واألدوية، وأن يسمح للمدنيين الراغبين بمغادرة المنطقة أن 

 .يفعلوا ذلك بأمان

وفي السياق ذاته، شنت طائرات حربية يعتقد أنها روسية، ليل الخميس الجمعة، ستة غارات 
المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، مما متعاقبة استهدفت 

 .أثار حالة من الهلع بين األهالي من احتمال استهداف مخيمهم بشكل مباشر

 
يذكر أن أعمال قصف جوي ومدفعي متصاعدة تستهدف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين 

العشرات من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين، منذ أكثر من عشرين يومًا أدت إلى وقوع 
يومًا، حيث  11ولحصار تام منذ  1182فيما يتعرض مخيم خان الشيح لحصار جزئي منذ عام 

 .يمنع عنهم الطعام والدواء والشراب والدخول أو الخروج لجلب حاجاتهم األساسية

الجئ فلسطيني في ( 8011)في غضون ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال أكثر من 
سجونها، بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها وتم قضاء المئات 

 .منهم تحت التعذيب، فيما تتكتم على مصير الباقين

وكان " مصطفى علي أيوب"وعلى سبيل المثال ال الحصر، فمن األطفال المعتقلين الفلسطيني 
وذلك بعد مداهمة منزله في حي التضامن المالصق لمخيم اليرموك  ،اعتقالهعام حين  80عمره 
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وبعد ستة أشهر من إعتقاله وصلت أنباء من أحد المفرج عنهم بأنه  ،1181/81/0بتاريخ 
 .موجود في أحد األفرع األمنية السورية ومنذ ذلك الوقت لم ترد أية أنباء عنه وعن مصيره

والذي اعتقلته قوات  8501مواليد " دمحم مصطفى الكيالني"ني من كبار السن الالجئ الفلسطيو 
 .1-8-1184في تاريخ  بدمشق  المزة النظام السوري من منطقة 

-2 -81في حين ال يزال األمن يعتقل عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ تاريخ 
وداد ”و” مود عمايري أسيل مح”و” هديل محمود عمايري ”و” ماهرة دمحم عمايري “: وهم 1182

فراس ”و” ميساء جمال ادريس”و” سهير دمحم عمايري ”و” رزان محمود عمايري ”و” محمود عمايري 
، حيث تم اعتقالهم من قبل ”حال فراس دسوقي”و” حمزة فراس دسوقي“وأطفاله ” وليد دسوقي

 .عناصر حاجز شارع نسرين بحي التضامن التابع للجيش النظامي السوري 

أن شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود رّضع في أحضان أمهاتهم الجدير ذكره 
من الالجئين الفلسطينيين في األفرع األمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت 

الجئة فلسطينية ال يعلم عن ( 77)الجئ فلسطيني في السجون السورية منهم ( 8884)اعتقال 
ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب ولم ( 401)لك ووثقت كذ ،مصيرهم شيء

 .تسلم الجثث إلى ذويها
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في غضون ذلك، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه 
ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية ( 851)استطاع توثيق بيانات 

 .ب الحصار غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشقالطبية بسب

حيث يواصل الجيش النظامي والمجموعات الموالية له بفرض الحصار على المخيم 
يومًا ( 748)والماء لـ  ،يوماً ( 8111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 8118)لليوم

 .على التوالي

معاناة كبيرة على األهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والكهرباء وُمنع على إثره مما فتح باب 
ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل 

المجموعات الفلسطينية و  المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن السوري 
 .الموالية لها

 

 1122/ أكتوبر –تشرين األول / 12/إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

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

 .1180يوليو 
 .في تركيا الجئ فلسطيني سوري  (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .1182ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 75)أكثر من  •
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 8111)منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء ( 8118)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 851)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 748)يومًا، والماء لـ 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 8174)

سيطرة مجموعات  يومًا بعد( 8122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 514)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


