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 "قصف عنيف يستهدف مخيم درعا يسفر عن أضرار مادية كبيرة"
 

 
 
 

 سبعة الجئين يقضون في درعا خالل تموز الماضي. 

 قصف يستهدف المناطق المجاورة لمخيم جرمانا بريف دمشق. 

  األونروا لخدماتهااعتصام في بيروت ضد تقليصات. 

  مجموعة العمل تدعو ذوي المعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية إلضافة

 .بيانات أبنائهم عبر موقعها اإللكتروني
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 آخر التطورات
تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، لقصف عنيف استخدمت فيه الصواريخ 

العمل بأن المخيم قد استهدف في ساعات الصباح وقذائف الهاون، حيث أكد مراسل مجموعة 
األولى من يوم أمس، بصاروخين من نوع الفيل، تزامن ذلك مع سقوط عدد من قذائف الهاون 

 .على مناطق متفرقة منه، مما تسبب بوقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة

 
 الدمار في مخيم درعا

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن وفي سياق متصل أعلن فريق الرصد والتوثيق في 
يوليو الحالي، من بينهم  –سبع ضحايا فلسطينيين قضوا في محافظة درعا خالل شهر تموز 

 :أربعة الجئين قضوا جراء قصف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة، الضحايا هم
يوليو خالل  –تموز / 6من أبناء مخيم درعا الذي قضى يوم  "مهند هزاع" الالجئ الفلسطيني

االشتباكات الدائرة بحي المنشية في مدينة درعا بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة 
 .المسلحة

 –تموز / 7من أبناء مخيم درعا يوم الثالثاء " نضال أحمد العلي الصليبي" كما قضى الشاب
 .يونيو، وذلك بعد سقوط قذائف على حي الكاشف بدرعا

أبناء مخيم درعا في اليوم ذاته في بلدة نصيب بمحافظة درعا  من" محمد درويش"فيما قضى 
 .جراء قصف الطيران الحربي على المنطقة

إلى ذلك قضى أربعة الجئين فلسطينيين هم سماهر نورس مهاوش، والطفل حمزة خالد المصري، 
قصف يوليو، جراء ال –تموز  /22والطفلة آية خالد المصري، والطفلة أسماء محمد الزلفي، يوم 

ضحية من أبناء مخيم  212يشار أن مجموعة العمل وثقت .العنيف الذي تعرض له مخيم درعا
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درعا قضى معظمهم في القصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ، في حين قضى عددًا من أبناء 
 .المخيم خالل مشاركته في الصراع الجاري بسورية

انا الذي يبعد ثمانية كيلومترات عن وباالنتقال إلى ريف دمشق، حيث عاش أهالي مخيم جرم
حالة من التوتر  -العاصمة السورية دمشق، ويقع على الطريق المؤدي إلى مطار دمشق الدولي

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

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

 .أسعار المواد الغذائية وغالء إيجارات المنازل
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وفي موضوع مختلف 

حيث .فلسطيني قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق" 1117"وّثق حتى اليوم 
كان القصف واالشتباكات والتعذيب حتى الموت من أبرز األسباب التي أدت إلى وفاتهم، يضاف 

القيادة  –يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  إلى ذلك الحصار المشدد الذي
 .الجئًا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية" 177"العامة والذي راح ضحيته 

 
 مخيم اليرموك

اعتصامًا أمام مكتب  ،أما في لبنان نظمت عشرات عائالت الالجئين من فلسطينيي سورية ولبنان
نانية بيروت، وذلك لالحتجاج على تقليص األونروا خدماتها لالجئين في العاصمة اللب" األونروا"

الفلسطينيين بشكل عام، وعن فلسطينيي سورية بشكل خاص، حيث طالب المعتصمون من 
الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير ومنظمات حقوق اإلنسان الضغط على الدول المانحة 
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كما دعوا الوكالة للتراجع عن قرارتها، التي سيكون لها  لإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه األونروا،
 .أثر سلبي على أوضاعهم االجتماعية والتعليمية والطبية

 
 في العاصمة اللبنانية بيروت" األونروا"أمام مكتب اإلعتصام 

 مجموعة العمل
دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذوي المعتقلين والمفقودين من الالجئين 
الفلسطينيين السوريين في سورية إلى إضافة بيانات أبنائهم عبر موقع المجموعة على شبكة 

 :االنترنت، وذلك عبر الرابط التالي
"actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php" 

حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية 
وذلك لتفعيل الضغط على الجهات التي تقوم  ،نكليزيةالدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واال

الجدير بالذكر أن اإلحصاءات المنشورة على .باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية
تشير إلى أن عدد  "actionpal.org.uk" موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

معتقلة ومعتقاًل فلسطينيًا، باإلضافة  (432)المعتقلين والمعتقالت الذين تم توثيقهم حتى اآلن هو 
 .مفقوداً  (277)إلى 

 
 5132/ يوليو  -تموز  13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا في  (1,5,11)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم (80)  •
ذلك وفق احصائيات و  الجئًا في مصر،( 6111)الجئًا في لبنان، ( 2,5111)األردن و

 .,211لغاية يوليو " األونروا"وكالة 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2Far%2Freported_victim.php&h=iAQHHi3UMAQFSipVctXqUS03Ke72n8FDvWmbNgEPEasKNSA&enc=AZNoz2Vb54nA5oAVQHOeh-hKPjTjLu0aINCrk3-iIy3qsnKnzJ_fwUX8QJ9IJm9SS2iCJ1lB5VSjP3E5oc_1jKxYOJlon30Ihm2QU5QLq2xEUrBnyMQ-Jk-k1eT_SCv_jGztBT9i8c3hGlM4mCsUeAQIkyD-ZHcHD6mJa4YoRY-ECw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=EAQGctPaYAQE5P7rMB1j0dXNCw2cJweTvP94gmDBBIx1r0Q&enc=AZO6KhYwAvjrx4H0MtjoaXalnAjOmKBkgfaQc0km6oH4FylxorFEzF08X0w8pnn2Ghiokpp4Hyl5gcADdXDAIohkhzaeNjTqoBUiO0qaplCG2FH_EvZBEJxWuW4X72-CtfKhYcqBn5Z997aQ3s7TTWOMhJeZAKLxckao6XS6NbxgEg&s=1
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 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 36)أكثر من  •
قيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات ال: مخيم اليرموك •

يومًا ( 314)يومًا، والماء لـ  (924)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 7,4)
 .ضحية( 177)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .لييومًا على التوا( 621)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 621)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 923)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71) يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي( 266)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


