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واشتباكات في محيط مخيم خان ...قصف يستهدف مخيم خان الشيح"
 "دنون
 

 
 

 الجئان فلسطينيان يقضيان جراء القصف على دمشق 

  قضاء أحد أبناء مخيم النيرب جراء االشتباكات في مخيم عين الحلوة 

  قذيفة في منطقة جرمانا يسبب حالة من التوتر بين أبناء مخيم جرماناسقوط 

 اشتباكات عين الحلوة تفاقم من معاناة فلسطينيي سورية في لبنان 

  حصار اليرموك لم يتنه بعد"مجموعة العمل تصدر تقريراً توثيقاً بعنوان " 

  ألف فلسطيني من سوريا 011األونروا تؤكد مغادرة 
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 ضحايا
من سكان حي دمر، إثر القصف الذي استهدف " محمد إسماعيل نمر"الالجئ الفلسطيني قضى 

 .حي المزة في دمشق
جراء االشتباكات التي اندلعت في مخيم عين الحلوة في " ربيع علي مشعور"كما قضى الالجئ 

لى من أبناء مخيم النيرب وهو نازح مع عائلته إ" الربيع"مدينة صيدا جنوب لبنان، علمًا أن 
 .1122لبنان منذ بداية األحداث في سورية عام 

من أبناء مخيم درعا نتيجة سقوط قذيفة " منى فتحي المغاري" فيما قضت الالجئة الفلسطينية
 .أثناء تواجدها في دمشق

 
 ربيع علي مشعور

 آخر التطورات
 تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم أمس، لقصف بالمدفعية

الثقيلة، حيث استهدفت محيط جامع الهدى والطريق العام ومحيط مشفى السالم والحارة الشرقية 
في المخيم متسببة بوقوع أضرار كبيرة في المباني والممتلكات، الجدير بالذكر أن المخيم 

ت وتيرته في األيام الماضية، متزامنًا مع استمرار إغالق دومحيطه يتعرضان لقصف متكرر إزدا
يش النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق باستثناء طريق الج

 ".خان الشيح –زاكية "
فيما شهدت بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، اشتباكات 

من جهة  متقطعة بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش السوري النظامي
إلى ذلك يعيش المخيم حالة من الهدوء الحذر، فيما يعاني األهالي من أوضاع معيشية .أخرى

 .صعبة خاصة مع انتشار البطالة وارتفاع إيجارات المنازل



 

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

 

 
 مخيم خان دنون

الذي يبعد ثمانية كيلومترات عن العاصمة السورية  -في غضون ذلك عاش أهالي مخيم جرمانا 
حالة من الهلع والرعب بسبب  -الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدوليدمشق، ويقع على 

سماع أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم تبين الحقًا أنها بسبب استهداف منطقة جرمانا 
المتاخمة للمخيم، إلى ذلك يعاني أهالي مخيم جرمانا من انقطاع مياه الشرب والكهرباء لساعات 

كر أن المخيم الذي يعيش حالة من الهدوء مقارنة بالمخيمات األخرى وفترات زمنية طويلة، يذ
يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة حيث يشتكي األهالي من انتشار البطالة وارتفاع أسعار 

 .المواد الغذائية وغالء إيجارات المنازل

 
 مخيم جرمانا 

 مجموعة العمل
حصار اليرموك "توثيقًا حمل عنوان  أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، تقريراً 

قرار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة القاضي "، الذي يناقش "لم يتنه بعد
 /يونيو  - حزيران/  12بتاريخ برفع مخيم اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة والصادر 

1122." 
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ويشير التقرير إلى أن معاناة فلسطيني سورية تستمر داخل المخيمات والتجمعات والمدن  
السورية مع تطاول األزمة وامتداد الصراع، لتتهاوى أمامها كل المكتسبات التي حققها الالجئون 

عامًا من اإلعداد واالستعداد ليوم ُتشُد فيه الرحال إلى أرض الوطن الفلسطيني حيث  76خالل 
 .د اآلباء واألجداد ليجدوا أنفسهم أمام نكبة جديدة بما تتضمنه من نزوح ولجوء وآالمول

ويؤكد التقرير أن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يخضع لحصار مطبق منذ منتصف تموز 
،و يمنع سكانه من الدخول أو الخروج إليه إال في حدود ضيقة جدًا ولدواعي 1122يوليو –

ال يسمح بدخول المساعدات اإلنسانية إلى داخل المخيم واالكتفاء بالوصول إلى إنسانية، وكذلك 
ساحة الريجة الواقعة في النصف األول من المخيم على مقربة من حواجز النظام والتي شهدت 

 .اعتقاالت عديدة ألبناء المخيم القادمين الستالم المساعدات

 
منها نتيجة  281ضحية  2111وك تجاوزت الـ منوهًا أن أعداد الضحايا من أبناء مخيم اليرم

الجوع ونقص الرعاية الطبية وتفشي األمراض اإلنتانية واألوبئة ويصف التقرير قرار مكتب 
تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة القاضي برفع مخيم اليرموك من قائمة المناطق 

الرامية إلى إخراج المخيم من الحالة التي المحاصرة بالمفاجئ، ويعتبره انتكاسة لكل المحاوالت 
يقبع تحتها منذ أكثر من عامين وتثبيٍت لألوضاع الحالية من حصار للمدنيين من أهله فيه 
واستمرار لحالة النزوح والتشرد التي يعاني منها الالجئون النازحون نتيجة تعاظم أعمال العنف 

يتعارض مع تصريحات سابقة لألمين العام وما رافقها من قصف وتدمير لمعظم أحياء المخيم، و 
حلقة من جهنم، وأن سكانه بحاجة "لألمم المتحدة بان كي مون الذي وصف المخيم بأنه أصبح 

 ".ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية" داعش""وأن " إلى الحماية وال يمكن التخلي عنهم
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الحصار المفروض على كما يقدم التقرير مجموعة من الدالئل والمؤشرات التي تؤكد استمرار 
المخيم، مدعمًا إياها بمجموعة من االحصاءات التي توثق الضحايا، واألمراض المنتشرة داخل 

 .المخيم
الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كانت قد أصدرت بيانًا صحفيًا  

ليرموك من قائمة أكدت فيه أن مخيم اليرموك ال يزال محاصرًا، واصفة قرار شطب مخيم ا
 .المناطق المحاصرة في سورية بالقرار الخاطئ

 :رابط التاليية من التقرير عبر اليمكنكم تحميل النسخة االلكترون
http://goo.gl/mu3wZp 

 
 األونروا

ألف الجئ  211إن أكثر من ": أونروا"قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
فلسطيني، لجؤوا من سوريا إلى دول عربية وأوروبية، منذ اندالع األزمة السورية، قبل أكثر من 

 .أربع سنوات
وأوضحت األونروا، أن عدد الفلسطينيين الذين فّروا من سوريا إلى األردن منذ بداية األحداث 

الجئ، في حين ُهجر ألف  22.2وحتى يوليو الماضي، بلغ أكثر من  1122فيها في مارس 
آالف الجئ فلسطيني سوري إلى مصر،  7ألف فلسطيني آخر إلى مخيمات لبنان، وحوالي  52

التي تشهدها مخيمات سوريا، باتجاه الدول ” األوضاع المأساوية”في حين بلغ عدد الفارين من 
 .ألف الجئ 27األوروبية، 

 
 الالجئين أثناء محاولة العبور إلى مقدونيا

http://goo.gl/mu3wZp
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 لبنان
أدت االشتباكات العنيفة التي اندلعت يوم السبت في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين 
قرب مدينة صيدا اللبنانية إلى انتشار حالة من التوتر بين أهالي المخيم عامة وفلسطينيي سورية 

عائلة بشكل خاص، وذلك نتيجة  2511المهجرين إلى مخيم عين الحلوة والبالغ تعدادهم حوالي 
أعاد إلى ذاكرتهم أجواء و  اضطرار بعض العائالت للنزوح عن المخيم مما فاقم من معاناتهم

 .الحرب في سورية، وما عاشوه من خوف ونزوح وخسارة لممتلكاتهم
الجدير بالذكر أن المهجرين من فلسطينيي سورية في لبنان، يعانون من أوضاع معيشية 

 ،واضح، والمتغير بشكل دائمغير الضع القانوني واقتصادية غاية بالصعوبة، يضاف عليها الو 
 .خاصة فيما يتعلق بموضوع اإلقامات

 
  3102/ أغسطس  -آب / 32فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 525111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 225211) •
" األونروا"مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  الجئًا فلسطينيًا سوريًا في( 7111)لبنان، 

 .1122لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 27)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 251)يومًا، والماء لـ ( 821)هرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الك( 681)لليوم 
 .ضحية( 281)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 755)

بعد سيطرة مجموعات يومًا ( 852)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 61)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 584)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


