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مجموعة العمل تصدر تقريرًا حقوقيًا يرصد الواقع المأساوي لالجئين "
 "الفلسطينيين في مدينة درعا

      

 
 

 انفجار في المزيريب جنوب سورية يحدث حالة فزع بين األهالي وأضراراً مادية 

  السوري يطلق سراح رئيس اإلتحاد الرياضي الفلسطيني في حمص بعد ساعات األمن
 من اعتقاله

  توزيع بعض المساعدات على الالجئين الفلسطينيين السوريين بالبقاع األوسط في
 لبنان
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 مجموعة العمل
يسلط أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، صباح يوم أمس، تقريرًا توثيقيًا موسعًا 

التقرير الذي حمل .الضوء على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مدينة درعا جنوب سورية
، يرصد أهّم األحداث التي تعرض لها "واقع مّر وخيارات صعبة..الجئو فلــسطين في درعا"عنوان 

الالجئون الفلسطينيون في مدينة درعا، سواء 
داخل مخيميها أو بلداتها، وعلى وجه 

ة المزيريب، في الفترة الزمنية الخصوص بلد
ومنتصف  1122مارس / الممتدة ما بين آذار

، من خالل ثالثة أقسام 1122مارس / آذار
رئيسية تناولت تعريفًا بمخيمي درعا وبلدة 
المزيريب من حيث الموقع والحدود والتعداد 
السكاني ومحاوالت إدارة األزمة واألوضاع 

يمي درعا، العامة لالجئين الفلسطينيين في مخ
باإلضافة إلى تقديم البيانات واإلحصائيات 
المتعلقة بالضحايا والمعتقلين التي وّثقها قسم 

 .الرصد والتوثيق في مجموعة العمل
ُيشار أّن التقرير قد اعتمد في معلوماته على 

التقارير الميدانية التي وّثقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بنحو رئيسي من خالل 
يمكنكم االطالع على التقرير عبر الرباط .شبكة مراسليها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية

 :التالي
http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/daraa.pdf 

 
 آخر التطورات

بلدة المزيريب بمحافظة درعا أول أمس،  أفاد مراسل مجموعة العمل أن صوت دوي انفجار هزّ 
ما أدى إلى حالة فزع كبيرة بين األهالي وأضرارًا مادية في المنازل والممتلكات، وفي التفاصيل أن 
عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام أحد المحال التجارية على الطريق العام مساء يوم السبت، 

 .د المنازل دون أية إصاباتحيث نتج عنها إنفجار هائل أدت لتدمير واجهة أح

http://www.actionpal.org.uk/ar/pdf/daraa.pdf
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الجئًا  0011هذا وتسود حالة قلق بين أبناء المزيريب جنوب سورية والتي يقطنها أكثر من 
والتي وصفها أحد  ،فلسطينيًا، وذلك بسبب استمرار محاوالت االغتيال وزرع العبوات الناسفة

السكان بأنها تهدد البلدة، وخاصة أن الفاعل والجهة التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان 
 .أمني تشهدها المنطقة بّرمتها

 
دمحم شحادة "وفي حمص أطلق األمن السوري سراح رئيس اإلتحاد الرياضي الفلسطيني المدرب 

التحقيق معه في مفرزة األمن السياسي بمخيم و  ل، وذلك بعد أربع ساعات من اإلعتقا"الشعبي
العائدين في حمص، وهو أحد العبي فريق الوثبة لكرة القدم في حمص، واليزال يمارس مهنة 
التدريس لمادة الرياضة في المدارس الحكومية واألنروا، والتدريب المستمر واإلشراف على كل 

روف التي تمر بها الحياة العامة في المخيم، الدوريات التي الزالت تقام في المخيم رغم كل الظ
 .وهو في بداية العقد السادس من العمر ومن أهالي قرية عين الزيتون بقضاء صفد في فلسطين

 
وباإلنتقال إلى لبنان بدأت يوم أمس حملة الوفاء األوروبية جولتها في البقاع األوسط في لبنان 
لتقديم المساعدة للعائالت الفلسطينية السورية التي تعيش أوضاعًا صعبة في هذه المناطق 
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ة قدم لهم سالت غذائيو  الجبلية، حيث زار الوفد الماليزي العائالت المهجرة في البقاع األوسط
وطالب الالجئون باستمرار هذه الحمالت اإلغاثية التي  ،تتضمن الخضراوات ومساعدات مالية

أيام  7تساهم في سد جزء من احتياجاتهم، ومن المقرر أن تواصل الحملة عملها في لبنان لمدة 
 .قادمة، وذلك تزامنًا مع ذات الحملة لدعم الالجئين الفلسطينيين في سورية

 
 1122/ آذار ــ مارس / 12/إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

  (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

 .1120يوليو 
  ينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئًا فلسط( 72.1)أكثر من- 

 .1120كانون األول 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 2171)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 2121)لليوم 
 .ضحية( 202)الحصار يومًا على التوالي، عدد ضحايا ( 022)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 022)

 يوم بعد سيطرة مجموعات ( 2101)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 71)عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع المياه ( 711)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 : خيم خان الشيح

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


