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استهداف مخيم درعا باألسلحة الثقيلة وسط انقطاع المياه عنه "
 "على التوالي 077لليوم الـ 

      

 
 

  لجان أهلية فلسطينية تبحث تقليصات األونروا وتداعياتها على فلسطينيي سورية في
  لبنان

  الناتو تصل بحر إيجه لمراقبة طريق المهاجرين والالجئين والحد من تدفقهم إلى سفن
  أوروبا

  حصة صحية على أهالي مخيم اليرموك النازحين في البلدات المجاورة  0022توزيع

 للمخيم
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 التطورات آخر
الدبابات تعرض مخيم درعا جنوب سورية يوم أمس لقصف عنيف، بالقذائف المدفعية وقذائف 

من قبل قوات النظام السوري، مما سبب حالة فزع وخوف بين األهالي، وأحدث دمارًا كبيرًا في 
 .منازل أبناء المخيم

 
من جهة أخرى تزداد يومًا بعد يوم معاناة مخيم درعا بسبب أعمال القصف واالشتباكات المتكررة 

تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، مما 
ضحية من أبناء  222من مبانيه، وسقوط ضحايا وقد وثقت مجموعة العمل (% 07)حوالي 

 .مخيم درعا قضوا منذ بدء أحداث الحرب
فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في الجانبين 

يوم، فتأمين مياه الشرب أصبح ( 077)طع الماء عن المخيم منذ الصحي والمعيشي، واستمرار ق
كم على أقل  07همًا يوميًا لألهالي لصعوبة تحصيلها، حيث تبعد مصادرها عن المخيم حوالي 

واحد فقط، والذي ال يؤمن الحد األدنى " صهريج "تقدير، كما يتم نقل المياه إلى المخيم بواسطة 
مر لشوارع المخيم من قبل قوات النظام واستمرار اإلشتباكات عل من المياه، بسبب القنص المست

 .أطرافه
وبالرغم من تغذية خزان الماء الوحيد للمخيم إال أن مياهه ال تصل إلى معظم منازل المخيم 

 .مما اضطر األهالي لنقل الماء باألواني وخراطيم المياه ،بسبب طبيعة األبنية المتالصقة
عا المحاصرين مطالبتهم لألطراف المعنية والمنظمات الدولية واألونروا فيما جدد أبناء مخيم در 

وخاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر ألنها تعتبر تأمين المياه  ،التدخل الفوري لحل هذه المأساة
النظيفة للمناطق التي تعاني من األزمات من أولويات عملها، وضرورة التحرك لعدم دخول 

 .انية يتخللها انتشار األمراض واألوبئة بسبب تلوث المياهالمخيم في كارثة إنس
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 لبنان
شاركت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بالزيارة التي نظمها وفد من المؤسسات األهلية 
الفلسطينية في لبنان للوزير حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في مقر السراي 

، وذلك لبحث تقليصات األونروا 2702( فبراير)شباط  22الحكومي في بيروت، االثنين 
 .وتداعياتها على الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان

وعرض الوفد أبعاد قرار األونروا بوقف مساعدة بدل اإليواء لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى 
نهر البارد وعدم لبنان، باإلضافة إلى وقف العمل ببرنامج الطوارئ الخاص بسكان مخيم 

 .استكمال مشروع إعادة إعمار المخيم
من جانبه أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة على دعم الحكومة 
اللبنانية لمطالب الالجئين الفلسطينيين الداعية إلى تراجع إدارة األونروا عن قراراتها وعدم المضي 

 .في سياسة تقليص الخدمات

 
ودعا إلى استمرار الحراك السلمي من أجل الضغط على الدول المانحة لزيادة مساهماتها في 
صندوق األونروا، بما يتالئم مع النمو السكاني لالجئين وازدياد مستوى احتياجاتهم على كافة 

 .األصعدة
سة يذكر أن الزيارة جاءت في سياق الحراك المؤسساتي واألهلي الفلسطيني في لبنان ضد سيا

 .تقليص خدماتها؛ وقد سبقها زيارات لعدة سفارات أجنبية في بيروت" األونروا"
 

 اليونان
إلى بحر ( ناتو)أعلن يوم الجمعة المنصرم عن وصول سفن بحرية تابعة لحلف شمال األطلسي 

إيجه، وذلك بهدف مراقبة طريق المهاجرين والالجئين إلى أوروبا عبر بحر إيجه بين تركيا 
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وجمع المعلومات حول شبكات تهريب المهاجرين، والحد من تدفقهم إلى الدول  واليونان،
األوروبية، فيما أكد حلف الناتو في بيان أصدره أن الهدف الرئيسي من عملية المراقبة هو توفير 
معلومات للسلطات في اليونان وتركيا، وذلك بالتعاون مع وكالة حماية الحدود التابعة لالتحاد 

، حول شبكات االتجار بالبشر والشبكات اإلجرامية التي تدعم أزمة الهجرة "رونتيكسف"األوروبي 
يشار إلى استمرار تدفق الالجئين الفلسطينيين باتجاه الدول األوروبية، على الرغم من .ومكافحتها

مخاطر طرق الوصول إلى أوروبا على حياتهم، والتي أودت بحياة المئات من الالجئين 
لسوريين، إال أن ذلك له مبرراته بحسب أحد الناشطين، والذي أحال ذلك إلى سوء الفلسطينيين وا

األوضاع األمنية والمعيشية التي يعيشها آالف الالجئين الفلسطينيين في سوريا، من قتل وتدمير 
واعتقال، باإلضافة إلى انتهاكات عديدة ومتكررة تقوم بها دول الجوار السوري بحق الالجئين 

 .ن السوريين النازحين إليهاالفلسطينيي

 
 لجان عمل أهلي

سلة صحية على أهالي ( 2077)وزعت األونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في دمشق 
غطاء شتوي ( 0777)مخيم اليرموك النازحين في البلدات المجاورة، كما تم االنتهاء من توزيع 

التي " الحرامات"الهيئة أن عدد األغطية الشتوية على أهالي المخيم النازحين قبل أيام، وأكدت 
 .قطعة (02077)وزعت على أهالي المخيم خالل الثلث األخير من الشهر الماضي بلغت 

يشار إلى أن الوضع الصحي في مخيم اليرموك في تفاقم، في ظل استمرار األمن والجيش 
ت واألدوات الطبية، وقطع الماء النظامي والمجموعات الموالية بمنع ادخال العقاقير والمستلزما

على التوالي، والذي أدى النتشار العديد من األمراض بينهم وخاصة ( 227)عن المخيم لليوم 
األمراض المتعلقة بالكلى والنظافة العامة العتماد األهالي المحاصرة على مياه اآلبار االرتوازية 

 .الملوثة
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  6712/ ار ــ مارس آذ/ 1/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (15500)  الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (42,500)  الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
  (6000)  لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة

 .2700يوليو 
  أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى ( 00.2)أكثر من- 

 .2700كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

( 007)يومًا، والماء لـ ( 0702)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 227)لليوم 
 .ضحية( 080)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينةمخيم
 .يوم على التوالي( 802)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0702)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 بانيهمن م%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 077)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 


