
 

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

 

 

 
 

 

قصف عنيف يستهدف محيط مخيم خان الشيح واشتباكات متقطعة في "
 "محيط مخيم خان دنون

 
 مخيم خان الشيح

 
 انتهاء طالب اليرموك من تقديم امتحاناتهم الرسمية وعودتهم إلى مخيمهم. 

  سورية في صور ضد قرارات األونروااعتصام لفلسطينيي. 

 تركيا ترحل عدد من الالجئين بينهم فلسطينيين إلى شمال سورية. 

  ربطة خبز على أهالي اليرموك النازحين إلى يلدا وببيال" 0111"توزيع حوالي. 

 توزيع مساعدات على فلسطينيي سورية في مخيم البداوي. 
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 آخر التطورات
ح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لقصف عنيف، حيث تعرض محيط مخيم خان الشي

استهدفت المزارع المحيط بالمخيم بأربعة برامل متفجرة على األقل، ما أثار حالة من الهلع بين 
 .سكان المخيم خوفًا من امتداد أعمال القصف إلى المخيم

إلى المخيم، وتعاني الجدير بالذكر أن المئات من العوائل النازحة من المناطق المجاورة نزحت 
 .من أوضاع اقتصادية صعبة

إلى ذلك ال تزال جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة دمشق مغلقة باستثناء 
 .الذي يتعرض للقصف واالستهداف المتكرر" خان الشيح –زاكية "طريق 

الفلسطينيين وفي ريف دمشق أيضًا شهدت بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين 
اشتباكات متقطعة بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش السوري النظامي 

 .من جهة أخرى
فيما يعيش المخيم حالة من الهدوء الحذر، فيما يعاني األهالي من أوضاع معيشية صعبة خاصة 

 .مع انتشار البطالة وارتفاع إيجارات المنازل

 
 مخيم خان دنون

دمشق فقد عاد العشرات من طالب مخيم اليرموك الذين خرجوا لتأدية االمتحانات  أما في
الرسمية لشهادة التعليم األساسي، حيث كان باستقبالهم حشد من األهالي المحاصرين الذين 
توافدوا لالطمئنان عن أبنائهم، الذين خرجوا منتصف الشهر الجاري عبر طريق منطقة بيت سحم 

 .وذلك من أجل تقديم امتحاناتهم النهائيةالمجاورة للمخيم، 
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 عودة الطالب إلى مخيم اليرموك

وباالنتقال إلى لبنان فقد نفذ العشرات من أبناء المخيمات الفلسطينية المهجرين إلى منطقة صور 
يقاف  اعتصامًا أمام مكتب األونروا، نددوا خالله بقرارات األونروا بتقليص المساعدات المالية وا 

 .المساعدات المقدمة لهم
كما طالب المعتصمون الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير ومنظمات حقوق اإلنسان بالتحرك 
الفوري للضغط على األمم المتحدة ووكالة األونروا من أجل وقف هذه القرارات ومعاملتهم معاملة 

 .الجئين بحسب النظم والتشريعات التي سنها المجتمع الدولي

 
 ام أمام مكتب األونروا في صوراإلعتص
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 تركيا 
في سابقة هي األولى من نوعها قامت السلطات التركية بترحيل عدد من الالجئين من سورية 
بينهم تسعة الجئين فلسطينيين سوريين إلى شمال سورية، وذلك بعد اعتقالهم أثناء محاولتهم 

 .الوصول إلى اليونان
أنه تم اعتقالهم في مدينة ازمير التركية "الكشف عن اسمه ووفقًا ألحد المرحلين الذي طلب عدم 

حيث تعرضوا لمضايقات من قبل رجال األمن هناك، قبل أن يتم ترحيلهم بحافلة إلى أحد 
المخيمات الحدودية كما قيل لهم، لكن عند الحدود قام الجنود بنقلهم إلى خارج الحدود التركية 

خبارهم أنهم ممنوعون م أن السلطات "إلى ذلك أكد الالجئ , ي التركية لمدة عامن دخول األراضوا 
 ".التركية لم تعطيهم أي وثيقة رسمية تؤكد سبب ترحيلهم

ومن جانبهم رأى ناشطون أن تلك الخطوة تشكل خطورة بالغة على حياة الالجئين وذلك لما تشهد 
الدولية تحظر مناطق الشمال السوري من أعمال قصف واشتباكات، كما أن القانون واألعراف 

 .إعادة الالجئين إلى مناطق النزاع التي فروا منها
 

 لجان عمل أهلي
ربطة خبز على الالجئين " 0111"قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع 

 .الفلسطينيين النازحين من مخيم اليرموك إلى بلدتي يلدا وببيال المجاورتين
العوائل الفلسطينية من سكان مخيم اليرموك كانت قد نزحت إلى الجدير بالذكر أن المئات من 

إبريل  –داعش لليرموك مطلع نيسان  –بلدتي يلدا وببيال عقب اقتحام مجموعات تنظيم الدولة 
 .الماضي

 
 توزيع الخبز على الالجئين في يلدا وببيال



 

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

 

 ،الغوث اإلنساني وفي سياق متصل قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بالتعاون مع مؤسسة
بتوزيع ألبسة على عدد من العائالت الفلسطينية المهجرة في مخيم البداوي بمنطقة طرابلس شمال 

 .لبنان
 

 9102/ مايو ــ أيار/ 92الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
في  الجئاً ( 016،01)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 01) •

فق احصائيات و  الجئًا في مصر، وذلك( 111،)الجئًا في لبنان، ( 20311)األردن و
 .5102لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 91233)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية قضوا ( 323)و( 012)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا ( 9،0)يومًا، والماء لـ ( 110)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 110)

 .حيةض( ،01)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 209)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 2،3)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1،2)حوالي نزوح جميع األهالي عنه منذ : حندرات مخيم •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 810)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


