
 

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

 

 

 
 

 

 "مرغ  مرم أمربع أأيغ  عل  اتيا اتأأيد  مأغ  اأم رو  أي ا  تيام ًا "

 
 
 

 استمرار استهداف المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  مخيمات خان الشيخ وخان دنون والعائدين بحمص تتشارك األزمات الصحية
 .واالقتصادية

 ناشطون يزورون مركزاُ إليواء فلسطينيين سوريين على الحدود التركية. 

 األمن السوري يعتقل الجئين فلسطينيين. 

 
 
 

  مخيم اليرموكمن آثار الدمار في
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 آمم  ااطرم ت
يستمر الحصار المشدد المفروض عمى مخيم اليرموك منذ حوالي العام بالرغم من مرور أربعة 

أيام عمى توقيع مبادرة تحييده، إلى ذلك سادت حالة من اليدوء أرجاء المخيم وسط تفاؤل سكانو 
. بقرب حل مشكمتيم وذلك إثر انتشار أنباء عن قرب السماح ألىالي المخيم بالعودة إليو

ويذكر أنو قبل أيام تم توقيع اتفاق يقضي بتحييد المخيم حيث وقع عمى اإلتفاق رئيس فرع 
فمسطين التابع لممخابرات السورية بصفتو ممثاًل عمى الحكومة السورية، كما وقع أيضًا ممثمون 

. عن الييئات اإلغاثية والمجتمعية إضافة إلى ممثمين عن الكتائب المسمحة داخل المخيم
وعمى صعيد آخر يعاني مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق من أزمات 

اقتصادية ونقص حاد بالخدمات الصحية وذلك بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة بين 
المخيم ومركز المدينة مما أدى إلى فقدان العديد من المواد التموينية والطبية من أسواقو، ويذكر 

 حيث تتعرض ،أن المخيم والمناطق المحيطة بو تشيد ارتفاعًا ممحوظًا بحدة األعمال العسكرية
المناطق المجاورة لممخيم لقصف شبو يومي ويشار أنو سمعت يوم أمس أصوات إنفجارات عنيفة 

. تبين أن مصدرىا تجدد القصف عمى تمك المناطق
وفي ريف دمشق أيضًا يعاني مخيم خان دنون من نقص في المواد التموينية وارتفاع أسعارىا 

إضافة إلى نقص في الخدمات األساسية من ماء وكيرباء ويشار أن المخيم يستقبل المئات من 
. العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار

كما يعاني مخيم العائدين بحمص من انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت بشكل متكرر فيما 
تنتشر البطالة في صفوف أبنائو مما يزيد من معاناتيم االقتصادية خاصة مع ارتفاع تكاليف 

 .المعيشة بشكل كبير
 

 امكأي
قامت مجموعة من الناشطيين الدوليين بزيارة مركز إيواء كمس لالجئين الفمسطينيين السوريين 
جنوب تركيا، وذلك بيدف االطالع عمى الواقع المعيشي لالجئين فيو، حيث تعرف الناشطون 

عمى معاناة األىالي الذين نزحوا عن مخيماتيم بسبب تعرضيا لمقصف واالشتباكات العنيفة بين 
أطراف النزاع في سورية، ويذكر أن المركز يتسع لحوالي األربعين عائمة، إلى ذلك تشير 

إحصائيات وكالة األونروا إلى أن عدد الالجئين الفمسطينيين السوريين في تركيا قد تجاوز الـ 
 . الجئاً 1500
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  مكي إأر ء كعسا انيشطأأن  ايراأأن  ن يأيمة 

   اقيا
من أبناء مخيم خان الشيح منذ " سيام محمد الدالي"، و"منصور محمد خميل "اعتقل كٌل من

 .حوالي خمسة أيام، من قبل عناصر حاجز كوكب التابع لمجيش النظامي
 

 اجين   ا أهعي
تستمر ىيئة فمسطين الخيرية بتزويد أىالي مخيم اليرموك بمياه الشرب، حيث يعاني معظم سكان 

 .المخيم من انقطاع المياه لفترات زمنية طويمة

 
 ايرأي أهياي  مأغ  اأم رو ر أيد  اشمب


