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 "برمياًل متفجرًا على األقل( 21)استهداف محيط مخيم خان الشيح بـ "
      

 
 

 تعرض المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح للقصف بالرشاشات الثقيلة 

  الفلسطينية جنوب محافظة درعاتوزيع بعض المساعدات الغذائية على العائالت 

 انتظار طويل لصدور اإلقامات ولم الشمل الالجئين في السويد لمدة قد تصل لعامين 

   
 
 
 
 

 
 
 
 



 

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

 

 آخر التطورات
برمياًل متفجرًا على األقل استهدفت المزارع ( 21)ألقت طائرات النظام السوري، يوم أمس، 

أدى إلى حالة فزع وخوف شديد بين أبناء المحيطة بمخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، ما 
 .المخيم وخاصة األطفال، حيث صادف القصف تواجد أهالي المخيم ألداء صالة الجمعة

واستهدف القصف جهة العباسة ومنطقة القصور وأوتوستراد السالم، كما تعرض محيط المخيم 
 .الشرقي لقصف مدفعي من تلة المنصورة في عرطوز ومن تلة الكابوسية

ى ذلك جدد الجيش النظامي استهداف الطريق الوحيد ألبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق إل
الغربي باألسلحة الثقيلة، فيما حذر ناشطون وعدد من أبناء مخيم خان الشيح، من خطورة عبور 

 .الطريق، علمًا أن العديد من أبناء المخيم قضوا أثناء مرورهم خالله

 
الطريق الوحيد الذي يمد أبناء المخيم بالمؤن وحاجاته ( الشيحخان -زاكية)ويعتبر طريق 

الضرورية، علمًا أن جميع الطرق المؤدية للمخيم مقطوعة، مما يجبر األهالي إلى سلوك طريق 
وقد سقط العديد  ،زاكية بالرغم من خطورته العالية، حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري

يشار " طريق الموت "رورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم عليه من أبناء المخيم ضحايا خالل م
ضحية من سكان مخيم خان الشيح قضوا خالل أحداث الحرب ( 252)أن مجموعة العمل وثقت 

 .في سوريا، وعدد منهم قضى على هذا الطريق
وعلى صعيد آخر، يعاني اآلالف من طالبي اللجوء من فلسطينيي سورية من فترات االنتظار 

طويلة التي تواجههم أثناء طلبهم اللجوء في السويد، حيث من الممكن أن تصل مدة االنتظار ال
لطلبات اللجوء ما بين العام والعام والنصف، في حين تصل مدة االنتظار معاملة لم الشمل لمدة 

 .شهراً ( 12)
م معامالت لم كما يعاني الالجئون مع صعوبات كبيرة في تأمين األوراق الثبوتية الالزمة إلتما

 .الشمل خصوصًا من اضطر لمغادرة سورية بطريقة غير نظامية
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القنصليات السويدية، و  إلى ذلك، تعاني أسر الالجئين من صعوبات في الوصول إلى السفارات
حيث تمنع األردن دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها، في حين يتشدد لبنان بالسماح لهم 

كيا عن إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين إلى أراضيها بدخول أراضيه، فيما توقفت تر 
 .منذ حوالي الثالثة أعوام

 
  لجان عمل أهلي

سلة غذائية على المهجرين من الالجئين ( 122)وزعت هيئة فلسطين الخيرية ما يقارب 
الفلسطينيين في منطقة جلين والقرى المحيطة بها جنوب سورية، حيث يعاني الالجئون 
الفلسطينيون في محافظة درعا عمومًا ومناطق تجمع الالجئين الفلسطينيين خصوصًا، في مخيم 
درعا وتجمع المزيريب وجلين غيابًا تامًا لمقومات الحياة، ويعتبر انقطاع الماء والكهرباء عن تلك 

ي المناطق أبرز أشكال المعاناة، وقد أدت الغارات المتكررة على مخيم درعا إلى دمار حوال
من مساحة المخيم، مما أجبر المئات من العائالت إلى النزوح إلى بلدة المزيريب وقرى % 02

 .الجنوب السوري
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 1122/ نيسان ــ أبريل / 2/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 25522) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 015522) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0222) •

 .1225يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 02.1)أكثر من  •

 .1225كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم: مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 2201)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2212)لليوم 
 .ضحية( 200)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 502)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 000)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2201)يع األهالي عنه منذ حوالي نزوح جم: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 02)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 032)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 


