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قصف يستهدف مدرسة تابعة لألونروا في مخيم خان الشيح يسفر عن وقوع "
 "إصابات بين الطلبة والمدنيين

      

 
 

 داعش يسمح بإدخال بعض المواد الغذائية لمنطقة الريجة بمخيم اليرموك 

 خالل مشاركته القتال في حلب" لواء القدس" إصابة أحد عناصر 

 هيئة فلسطين الخيرية تواصل تقديم خدماتها الطبية للعائالت النازحة من مخيم اليرموك 

  (173)  6102الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا خالل النصف األول من عام 

 

 

 

 



 

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

 

 آخر التطورات

في مخيم خان الشيح " األونروا"الغوث  التابعة لوكالة" بئر السبع"استهدف النظام السوري مدرسة 
لالجئين الفلسطينين بريف دمشق الغربي بقذيفتي هاون، وذلك خالل دوام الطالب في المدرسة 
ما أدى لوقوع إصابات بين الطالب وعدد من الكوادر التدريسية في المدرسة، وأثارت حالة فزع 

 .كبيرة وسط الطلبة والخوف من تجدد قصفهم

 
ع قصف الطائرات الروسية السورية وسط المخيم حيث تم استهداف منازل المدنيين تزامن ذلك م

بجانب مسجد الهدى بصاروخ أطلقته الطائرات، مما أدى لوقوع إصابات بين المدنيين بينهم إمرأة 
وطفلة وخلف دمارًا كبيرًا بالمنازل وخرابًا بالممتلكات، وحالة خوف شديدة بين األهالي وخاصة 

 .األطفال

 
ومن جانبه أكد مراسل مجموعة العمل أن الطيران الحربي قصف الطريق الرابط بين بلدة زاكية 

إلى ذلك تعرض  ومخيم خان الشيح، ما أسفر عن سقوط ضحيتان من النازحين إلى المخيم،
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مخيم خان الشيح في ساعات مساء يوم أمس لقصف مدفعي، استهدف الحارة الغربية والشرقية 
 .أدت إلى إصابة امرأة وشاب إصابة متوسطةوشارع السعيد 

ُيشار أن طريق زاكية خان الشيح هو الشريان الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته  
الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك هذا 

من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه الطريق بالرغم من خطورته العالية، وقد سقط العديد 
وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء " طريق الموت"حتى أطلق أبناء المخيم عليه 

 .ضحية من سكان مخيم خان الشيح قضوا منذ بدء أحداث الحرب( 381)

ي مخيم إحدى مدارس األونروا ف 5132حزيران العام  31وكان النظام السوري استهدف يوم 
خان الشيح تسبب بقضاء الجئ فلسطيني ووقوع إصابات بين المدنيين وأدى إلى تدمير مبنى 
مالصق لواحدة من منشآت األونروا كانت تستضيف نشاطات صيفية يشارك فيها أطفال ما 
تسبب بإصابة طفل واحد على األقل، مع اإلشارة إلى أن المدرسة كانت خالية من الطالب عند 

 .استهدافها

داعش  -وفي جنوب دمشق أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر، أن تنظيم الدولة 
، (النصرة سابقاً " )جبهة فتح الشام"سمح للمدنيين القاطنين في ساحة الريجة الخاضعة لسيطرة 

كمية بإدخال بعض المواد الغذائية إلى منازلهم في المنطقة التي يفرض عليها حصاره، وتم تحديد 
 .كيلو غرام من المواد الغذائية للشخص الواحد كحد أقصى 5.2

بين فكي " ويعيش األهالي المحاصرين في منطقة الريجة بحسب وصف أحد المحاصرين فيها
داعش  -، فقوات النظام السوري والمجموعات الموالية لها من جهة وتنظيم الدولة "كماشة نعيش

 .من جهة أخرى 

داعش يفرض حصاره على منطقة الريجة ومحيطها وحارة عين  -م الدولة الجدير ذكره، أن تنظي
جبهة "غزال وشارع حيفا في مخيم اليرموك بعد إغالقه الحاجز الوحيد الذي يربط منطقة سيطرة 

لى المنطقة، أو إدخال المواد الغذائية إال في " فتح الشام ويمنع األهالي من الدخول والخروج من وا 
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لتسليم أنفسهم أو " جبهة فتح الشام"مسعى منه للضغط على من تبقى من حاالٍت نادرة، في 
 .الخروج من المخيم المحاصر

من أبناء مخيم حندرات، أحد " دمحم إبراهيم دغيم"وفي شمال سورية أصيب الالجئ الفلسطيني 
الموالية للنظام السوري بعد تعرضه إلطالق نار كثيف من قبل " لواء القدس"عناصر مجموعة 

" لواء القدس"جموعات المعارضة المسلحة، وذلك خالل العمليات العسكرية التي يشارك فيها م
 .إلى جانب الجيش النظامي في حلب

يتكون من ثالثة كتائب مسلحة بكافة األسلحة الخفيفة والمتوسطة " لواء القدس"ُيشار إلى أن 
عنصر، ويضم هذا اللواء  (1211)والثقيلة، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من 

 ريفها الغربيو  مقاتلين من مدينة حلبو  الجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل
القمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين فيه بأقل من و  كتيبة الشبح األسودو  الشماليو 
 .مقاتل( 211)

بتقديم خدماتها اإلغاثية والطبية للعائالت وفي سياق مختلف تواصل هيئة فلسطين الخيرية 
النازحة من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا، بيت سحم، ببيال، حيث عمل قسم الخدمات 

فحصهم و  رعايتهمو  الجرحى في بيوتهمو  المرضىو  متابعة حاالت كبار السنو  في الهيئة بزيارة
 ولية للحاالت الطارئة الناجمة عن الحروق تقديم لهم ما يلزم من اإلسعافات األو  بشكل يومي

حيث وصل عدد الوصفات الطبية المقدمة خالل الشهر الماضي إلى حوالي  ،الكسورو  الجروحو 
 .وصفة طبية مجاناً  777
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ضحية من ( 371)وبدوره كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق بيانات
( 332)، بينهم 5131وا خالل النصف األول من عام الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين قض

مسلحًا فلسطينيًا نتيجة القتال إلى جانب النظام أو المعارضة، كما ُسج ِّل ( 28)مدنيًا، فيما قضى 
ضحية من الذكور، وشك ل األطفال من المجموع ( 311)أنثى مقابل ( 52)بين الضحايا سقوط 

 .طفالً ( 32)العام للضحايا 

 
وبالرغم من االنخفاض بأعداد الضحايا بين الالجئين الفلسطينيين نسبيًا، إال أن  في غضون ذلك

الجئًا في مناطق  28فبراير سجل سقوط العدد األكبر من الضحايا، حيث سقط فيه /شباط
ضحية، معظمهم قضوا في منطقة  11يونيو، إذ سقط فيه /مختلفة في سورية، تاله شهر حزيران

 .السيدة زينب

ضحية فلسطينية خالل النصف األول من عام ( 371)األسباب التي أدت إلى سقوط  وحول تعدد
، أشارت مجموعة العمل أن الضحايا قضوا ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات 5131

والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت 
الجئًا بعد التعرض لإلصابة بالطلق ( 28)جة االشتباكات الوصول إلى أوروبا، حيث قضى نتي

الجئًا، وسب ب ( 17)الناري، فيما سقط نتيجة التفجيرات التي استهدفت منطقة السيدة زينب 
الجئًا، بينما سقط نتيجة التعذيب حتى الموت داخل معتقالت النظام ( 15)القصف سقوط 

 .الجئين فلسطينيين( 1)مخيم اليرموك  الجئًا، وسقط نتيجة استمرار حصار( 31)السوري 
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وأكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وبالمقارنة مع أعداد الضحايا خالل الفترة 
 .نجد انخفاضًا ملحوظًا في األعداد ،الزمنية المرصودة من العام الفائت

اقترب العدد الجئين فلسطينيين، بينما ( 111) 5132فقد سقط خالل النصف األول من عام 
ثقتهم مجموعة العمل من أجل فلسطينيي و  الذين 5132ممن سقطوا خالل النصف الثاني من 

 .الجئاً ( 377)سورية إلى 

 

 8102/ سبتمبر –أيلول / 82/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)  •

 .5132يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .5131ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 72)أكثر من  •
القيادة  -حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية استمرار : مخيم اليرموك •

( 3522)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3328)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 387)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 712)يومًا، والماء لـ 

عودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من ال: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 3123)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3511)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يوم النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 213)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : عائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل وال •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


