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قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب "
 "سورية

      

 
 

  قصف ليلي يستهدف أطراف مخيم خان الشيح، وسط استمرار النظام بإغالق جميع

 الطرقات المؤدية له

  يعتقل أّماً فلسطينية على أحد حواجزه بريف دمشقاألمن السوري 

 فلسطينيو سورية يعتصمون أمام المكتب الرئيسي لألونروا في لبنان 
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 التطورات آخر 

تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين 
جنوب سورية أول أمس، للقصف بعدد 
من قذائف الهاون من العيار الثقيل، 

المخيم، فيما استهدفت مناطق متفرقة من 
 .لم ترد أنباء عن األضرار حتى اللحظة

إلى ذلك تستمر معاناة أهالي المخيم، 
وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، حيث لم تصل أي مساعدات إليهم منذ 

من مباني المخيم تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي %( 07)أكثر من عامين، الجدير بالذكر أن 
المتكرر الذي استهدف المخيم والذي استخدمت فيه معظم أنواع الصواريخ بسبب القصف 

 .والقذائف والبراميل المتفجرة

أمس، لقصف  ،كما وتعرضت أطرف مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي
مناطق برمياًل متفجرًا استهدفوا ال( 61)ليلي بالبراميل المتفجرة، حيث ألقت الطائرات الحربية 

 .المحاذية للمخيم

يأتي ذلك وسط استمرار قوات النظام السوري بإغالق كافة الطرقات الواصلة بين المخيم 
والذي استهدفته رشاشات ( خان الشيح –زاكية )والمناطق والبلدات المجاورة له، بما فيها طريق 

 .النظام بشكل مستمر خالل األيام الماضية

ضع الصحي واإلنساني داخل المخيم، حيث ُحرم األهالي من األمر الذي أدى إلى تفاقم الو 
الخدمات الصحية واإلسعافية بشكل شبه كامل، باإلضافة إلى نقص حاد بالمواد الغذائية 

 .األساسية كالخبز

ومن جانبهم ناشد العشرات من األهالي جميع المؤسسات اإلغاثية العاملة في سورية بضرورة 
إلى الالجئين المحاصرين داخل المخيم، خصوصًا فيما يتعلق العمل على إيصال المساعدات 

 .باألدوية وحليب األطفال
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، "أم أحمد - مريم رشدان"وبالقرب من مخيم خان الشيح اعتقل األمن السوري الالجئة الفلسطينية 
القريب من مخيم خان الشيح بريف دمشق " كوكب"وذلك عند عبورها من حاجز األمن السوري 

 .فقد اتاتصال بها منذ شهر ليتبين بعدئذ أنها معتقلة لدى أجهزة أمن النظام ُ الغربي، حيث

أوتاد وهي إحدى العاملين في مدراس األونروا بمخيم خان  4أرملة ولها " رشدان"يذكر أن السيدة 
 .الشيح

معتقلين من أبناء مخيم خان الشيح، في حين  671يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
 6701صيلة اإلجمالية للمعتقلين الفلسطينيين منذ بدء أحداث الحرب في سوريا بلغت الح

 .معتقالً 

 
  لبنان

اعتصم العشرات من الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، أمام المقر الرئيسي لوكالة 
في بيروت، معبرين عن غضبهم من سياسية األونروا تجاههم حيث قامت األخيرة " األونروا"

 .مساعداتها لهم خصوصًا فيما يتعلق ببدل اإليجارو  بتقليص خدماتها

ألفًا، يعانون من أوضاع قانونية ( 1..4)يذكر أن عدد الفلسطينيين السوريين في لبنان قد تجاوز 
يجارات المنازل المرتفعة  .غير واضحة، وأوضاع معيشية قاسية، حيث فرص العمل قليلة جدًا وا 
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 6102/ أيار ــ مايو/ 01/وأرقام حتى  صائياتإح  فلسطينيو سورية

 .تاجئ فلسطيني سوري في األردن( 61177) •
 .تاجئ فلسطيني سوري في لبنان( 4.5177 •
لغاية " األونروا"تاجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1777) •

 .761.يوليو 
 .تاجئ فلسطيني سوري في تركيا( 1777) •
 .فلسطيني سوري في قطاع غزةتاجئًا ( 6777) •
كانون  -ألف تاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( ..06)أكثر من  •

 .761.األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 167)مًا، والماء لـ يو ( 66.6)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6717)
 .ضحية( 610)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 464)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6671)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .يهالمعارضة عل



 

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

 

 .من مبانيه%( 07)يومًا تانقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 010)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات اتاقتصادية فيها
لمناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين ا: مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


