
 

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

 

 

 
 

 
 

الطيران الحربي يستهدف منازل المدنيين ومركز المرأة التابع لألونروا في "
 "مخيم خان الشيح

 

 
 

 اشتباكات في اليرموك وقصف يستهدف مناطق متفرقة منه  

  بقذائف الهاونسقوط جرحى جراء استهداف مخيم الوافدين 

  أحد أبناء مخيم خان الشيح" أحمد حيدر علي"اإلفراج عن الطالب الجامعي 

  رئاسة مؤتمر فلسطينيي تركيا تبحث ملف فلسطينيي سورية خالل زيارة مجلس النواب

 التركي
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 آخر التطورات

 يستمر الطيران الحربي الروسي والسوري شن غاراته الليلة على مخيم خان الشيح مستهدفا  
المدنيين فيه، وفي التفاصيل أفاد مراسل مجموعة العمل أن الطيران الحربي شّن أكثر من أربع 
غارات جوية فجر أمس استهدفت منازل المدنيين ومركز المرأة التابع لوكالة األونروا وسط 

 .المخيم، لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين

ل األيام المايية قصفه لمنطةة خان الشيح هذا وكان الطيران الروسي والسوري قد كثف خال
بهدف ( نابالم –فسفورية  –قنابل عنةودية )ومخيم خان الشيح، مستخدما  األسلحة المحرمة دوليا  

 .فرض سيطرته على تلك المنطةة

 
 –وفي جنوب العاصمة السورية دمشق اندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك ليل الثالثاء 

وكتيبة الكراعين أحدى  ،الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهةاألربعاء بين 
المجموعات الفلسطينية المسلحة المعارية للنظام السوري من جهة أخرى، على محور بلدية 
وثانوية اليرموك في شارع جالل كعوش بشارع فلسطين، تزامن ذلك مع سةوط عدد من الةذائف 

 .المخيم دون أن تسفر عن وقوع إصاباتعلى مناطق متفرقة من 
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إلى ذلك يشتكي من تبةى من سكان المخيم من أوياع معيشية مزرية نتيجة استمرار الحصار 
التام الذي يفريه الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له منذ أكثر من ثالثة أعوام 

 –وذلك بعد اقتحام تنظيم الدولة على المخيم، فيما ازدادت أوياعهم الصحية والمعيشية سوء  
وفريه حصارا  خانةا  على بعض األهالي الذين يةطنون في  ،6102داعش لليرموك مطلع إبريل 

 .منطةة عين غزال وذلك بحجة تبعية المنطةة لجبهة فتح الشام

جراء سةوط عدد من قذائف الهاون على , وفي السياق أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة
لوافدين في ريف دمشق الذي يةطن فيه عائالت فلسطينية إلى جانب العائالت السورية، مخيم ا

 .كما ألحةت أيرار مادية بمنازل وممتلكات المدنيين

زادتهم و  هذا ويعيش سكان المخيم أوياعا  إنسانية صعبة منذ فترة ما قبل الحرب في سورية
م الموارد المالية للعائالت، عالوة على ذلك الحرب معاناة فوق معاناتهم،حيث تنتشر البطالة وتنعد

يعانون من تدهور الويع األمني بسبب قرب المخيم من منطةة عدرا التي تشهد اشتباكات 
 .مستمرة بين مجموعات المعارية المسلحة، والنظام السوري 

من أبناء مخيم " أحمد حيدر علي"ومن جهة أخرى أفرج األمن السوري عن الطالب الجامعي 
الشيح، وذلك بعد اعتةال دام ألكثر من شهر، علما  أن العلي اعتةل من قبل عناصر حاجز خان 

، دون معرفة 6102أكتوبر / تشرين األول  01الزيتي التابع للنظام السوري في منطةة زاكية يوم 
 .األسباب الكامنة وراء اعتةاله
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زيارته مجلس النواب التركي في وفي تركيا بحث وفد من رئاسة مؤتمر فلسطينيي تركيا خالل 
أنةرة، معاناة فلسطينيي سورية في تركيا خصوصا  فيما يتعلق باإلقامات والويع الةانوني، وسبل 
حل اإلشكاالت التي يعاني منها الالجئون هناك، والتأكيد على الجانب التركي بيرورة العمل 

ورية في تركيا وما يعانونه من على حل تلك اإلشكاالت، كما تم مناقشة ملف طالب فلسطينيي س
معوقات ومشكالت متعددة، أبرزها األمور التعليمية السيما الطلبة الجامعيون الذين يواجهون 
صعوبات عديدة، والتي ينتظر أن تةوم وزارة التعليم العالي بحل قياياهم، إلى ذلك أكد وفد 

سورية والعراق من حيث انتهى  مؤتمر فلسطيني تركيا أنه تم التوافق على متابعة ملف فلسطينيي
مع مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد داوود أوغلو السيد مصطفى يتش الذي تسلم 

 .سابةا  هذا الملف من سعادة سفير دولة فلسطين في تركية الدكتور فائد مصطفى

 ، في إسطنبول6102/  9/ 4يذكر أن مؤتمر فلسطينيي تركيا الذي أُعلن عن تأسيسه يوم 
  .يهدف للنهوض بواقع الفلسطينيين في تركيا من مختلف الجهات الةانونية والسياسية واإلغاثية

 
 6102/ أكتوبر –تشرين األول / 62/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .6102يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .6102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 99)أكثر من  •
الةيادة  -وعات الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظامي ومجم: مخيم اليرموك •

( 0629)على التوالي، وانةطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0662)العامة على المخيم لليوم 
 .يحية( 091)يوما  على التوالي، عدد يحايا الحصار ( 942)يوما ، والماء لـ 

الي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حو : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 0199)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 0690)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارية عليه

 .من مبانيه%( 91)يوما  النةطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 969)حوالي : مخيم درعا •
الويع هادئ نسبيا  مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


