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من مبانيو قد دمرت وانقطاع المياه عنو وسط غياب % 70مخيم درعا "
 "للخدمات الصحية

 
 

 

 الجئون فلسطينيون وسوريون في ألمانيا ينامون في العراء. 

 قصف بالمدفعية الثقيلة على المزارع المحاذية لمخيم خان الشيح. 

  لليوم الثاني على التوالي األونروا تنجح بإدخال مساعدات غذائية إلى أهالي

 .اليرموك المحاصرين

  مجموعات من المعارضة السورية تفرج عن الجئ فلسطيني له عالقات مع
 .الجيش النظامي

  توزيع مساعدات غذائية على المهجرين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى

 .لبنان في مخيم عين الحلوة
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 آخر التطورات
يشتكي من تبقى من سكان مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية من استمرار أزمة 

عمى التوالي حيث يضطر األىالي إلى استخدام مياه اآلبار لتأمين بعض " 193"المياه لميوم 
حاجتيم منيا، ويترافق ذلك مع انقطاع التيار الكيربائي لفترات طويمة إضافة إلى غياب الخدمات 

الطبية عن المخيم وذلك بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازل المخيم حيث تشير احصائيات 
من مباني المخيم بشكل كامل بينيا العديد من العيادات % 70غير رسمية إلى دمار 

والصيدليات ومبان تابعة لوكالة األونروا، حيث استيدف المخيم خالل األشير األخيرة بشكل 
متكرر بالعديد من أنواع القذائف والبراميل المتفجرة، إضافة إلى االشتباكات العنيفة التي شيدتيا 

أحياؤه والمناطق المجاورة لو، مما دفع المئات من عوائل المخيم لمنزوح عنو ىربًا من القصف 
 .المتكرر وصعوبة المعيشة

أما في ألمانيا فيعاني عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين الذين فروا من جحيم 
الحرب من سورية بحثًا عن األمن واآلمان من أوضاع إنسانية مزرية في ألمانيا، حيث يبات عدد 

شمال مدينو ميونخ األلمانيو التي " بايرن"منيم في العراء في إحدى الثكنات العسكريو في مقاطعة 
تتصف ببرودة أجوائيا، وكان المكتب االتحادي لميجرة والالجئين األلماني قد توقع إستقبال 

فيما ذكر المكتب أنو تم في األشير التسعة األولى من ، 2014 طمب لجوء في عام 175000
 الجئًا، ىذا إضافو إلى عشرين ألف الجئ تم استقباليم بشكل 116.659تسجيل  2014عام 

عن الفتره نفسيا من عام % 57رسمي في ألمانيا، يذكر أن ىذا العدد تضاعف أكثر من 
 الجئ في ىذا العام بشكل رسمي ممن ليم 10000، فيما من المتوقع أن تستقبل ألمانيا 2013

 .عائالت فييا وقدموا ليم طمبات لم شمل
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بالعودة إلى سورية فقد شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق تحميقًا لمطيران 
الحربي في سمائو، تزامن ذلك مع قصف استيدف المزارع المحاذية لو بالمدفعية الثقيمة ما أدى 

إلى إنتشار حالة من اليمع في صفوف األىالي الذين يعانون من أزمات إقتصادية بسبب استمرار 
الذي " خان الشيح– زاكية "إغالق الطرقات الواصمة بين المخيم ومركز المدنية باستثناء طريق 

 .يضطر األىالي لسموكو بالرغم من مخاطر القنص المتكررة

 
 استيداف مخيم خان الشيح

ولميوم الثاني عمى التوالي بإدخال كميات محدودة من  "األونروا" عمى صعيد آخر نجحت وكالة 
المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك وذلك بعد أن سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات 

القيادة العامة ليا بذلك، حيث تمنع تمك الحواجز إدخال أي من المواد الغذائية – الجبية الشعبية 
يومًا باستثناء سماحيا لبعض الجيات اإلغاثية بادخال " 476"أو األساسية إلى المخيم منذ 

كميات محدودة من المساعدات بين الحين واآلخر، حيث ال تسد تمك المساعدات حاجات 
األىالي المحاصرين بسبب قمة الكميات المسموحة بإدخاليا إلى المخيم المحاصر، ويذكر أنو 

 . الجئًا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية155قضى بسبب الحصار المشدد المفروض عميو 
وذلك بعد أن قامت مجموعة محسوبة عمى " أحمد وليد عبد الحق"وفي حمب فقد تم إطالق سراح 

المعارضة السورية باعتقالو وذلك بسبب عالقتو مع الجيش النظامي، حيث وردت أنباء أنو تم 
 .اإلفراج عنو بعد إعالن تبرؤه وتوبتو من عالقتو بمواء القدس المحسوب عمى الجيش النظامي

 



 

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

 

 لجان عمل أىلي
عائمة " 500"بتوزيع مساعدات غذائية عمى " 4قافمة نبض الحياة – أنصر الدولية "قامت حممة 

فمسطينية سورية متواجدة في مخيم عين الحموة بمدينة صيدا المبنانية، حيث يستقبل المخيم 
المئات من العائالت الفمسطينية السورية والتي نزحت عن سورية بسبب حصار وقصف مخيماتيا 

 .في سورية

 
 حملة أنصر الدولية

 
 في سورية احصائيات وأرقام المخيمات الفلسطينية 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى : مخيم اليرموك  •
 يومًا، والماء 559 وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من ، عمى التوالي476المخيم لميوم 

 . ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار46لـ 
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم الحسينية  •

 .يومًا عمى التوالي 378حوالي 
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم السبينة  •

 .يومًا عمى التوالي 347حوالي 
 يومًا بعد سيطرة 547نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات  •

 .مجموعات المعارضة عميو

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=789881074384104
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 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات 193حوالي : مخيم درعا  •
 .األساسية داخمو

استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة : مخيم خان الشيح  •
 ."خان الشيح- زاكية"باستثناء طريق 

 . استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة:مخيم خان دنون  •
 . استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام:مخيم النيرب  •
 الوضع ىادئ :وحماة حمص في  العائدين  والرمل  والسيدة زينب  وجرمانا مخيمات  •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AD?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%86?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text&story_id=789881074384104
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text&story_id=789881074384104

