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وغارات ... قصف على مخيم الوافدين يخلف ضحيتين وعدد من الجرحى"
 "جوية على محيط مخيم خان الشيح

 
 
 ضحية فلسطينية قضت جراء استمرار الصراع في ( 4652: )مجموعة العمل

 .11/4312/ 03سورية حتى نهاية 

 استئناف توزيع المساعدات في مخيم اليرموك. 

  أهالي مخيم اليرموك يستخدمون المضخات اليدوية الستخراج المياه من اآلبار
 .اإلرتوازية

 234  يوماً النقطاع المياه عن مخيم درعا في ظل غياب تام للخدمات األساسية

 .داخله

 ة قاسيةفلسطينيو سورية في الجزائر يعانون من ظروف معيشي. 
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 إحصائيات
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في 

الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل األحداث الدائرة في سورية وذلك حسب " 4652"سورية قد بلغ 
 .03/11/4312إحصائياتها الموثقة حتى نهاية 
فلسطينيًا بسبب " 644"الجئًا بسبب أعمال القصف، و" 181"حيث قضى وفقًا للمجموعة 

" 65"قضوا برصاص قناصة، و" 456"و قضوا تحت التعذيب،" 422"االشتباكات المسلحة، و
الجئًا أعدموا ميدانيًا،  "10"قضوا ألسباب مجهولة حيث وثقت حالة الوفاة دون التفاصيل، و

" 42"ا إثر استهدافهم بالسالح الكيماوي، والجئًا قضو " 00"الجئًا قضوا إثر التفجيرات، و" 58"و
الجئًا قضوا بعد  06الجئًا قضوا غرقًا، و" 41"، و(اإلسرائيلي)الجئًا قضوا برصاص االحتالل 

 الجئين قضوا اغتيااًل، 13بالسالح األبيض، و 14قضوا بمجزرة عائلية،  12خطفهم ثم قتلهم، و
اختناقًا،  ،انهيار مبنى ،حرقاً ،أزمات صحية ونقص الرعاية الطبية ،ذبحاً )ألسباب أخرى " 16"و

قضوا جوعًا " 162"في مخيم اليرموك، في حين قضى  (ونتيجة التدافع إلستالم المعونات الغذائية
 .بسبب الحصار على المخيمات الفلسطينية

 
 آخر التطورات

ة منه، ما أسفر عن سقوط تعرض مخيم الوافدين للقصف وسقوط عدة قذائف على مناطق متفرق
ضحيتين وعدد من الجرحى، يشار أن المخيم الذي يضم عدد من الالجئين الفلسطينيين 
والنازحين السوريين يعاني من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية 

 .حتى قبل اندالع األحداث في سورية
مناطق محيطة بمخيم خان الشيح لالجئين  في غضون ذلك شن الطيران الحربي غارات على

الفلسطينيين بريف دمشق، حيث استهدف محيط المقر السابق لقناة اإلخبارية السورية بعدة 
صواريخ مما تسبب بانتشار حالة من الهلع في صفوف األهالي وذلك لشدة االنفجارات الناجمة 

شبه يومي كما يشار أن  عنه، يذكر أن المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح تتعرض لقصف
 .المخيم قد تعرض للقصف المتكرر خالل األشهر الماضية

ومن جهة أخرى يعاني أهالي المخيم من أزمات كبيرة في المواصالت بسبب استمرار انقطاع 
جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز العاصمة جراء االشتباكات وأعمال القصف المتكررة 

خان  –زاكية "اطق، إال أن الضرورة أجبرت األهالي على سلوك طريق التي تشهدها تلك المن
بالرغم من مخاطره حيث استهدفت العديد من السيارات فيه خالل األشهر الماضية، أما " الشيح
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معيشيًا فتشهد أسواق المخيم نقصًا في العديد من األصناف األساسية وارتفاعًا بأسعار األصناف 
 .المتوفرة

 
 حيط مخيم خان الشيحالقصف على م

القيادة العامة بدخول  – في حين سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
كمية محدودة من المساعدات إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق والتي تم توزيعها على بعض 
األهالي الذين تحاصرهم تلك الحواجز منذ أكثر من عام ونصف، يأتي ذلك في ظل استمرار 
انقطاع المياه عن منازل المخيم منذ حوالي ثالثة أشهر على التوالي مما اضطرهم للجوء 
الستخدام اآلبار اإلرتوازية في سبيل تأمين حاجاتهم من المياه، إال أن استمرار انقطاع وشح 
المحروقات أجبرهم إلى العودة للطرق البدائية في استخراج المياه من اآلبار حيث عادوا إلى 

ام المضخات اليدوية القديمة الستخراج المياه، يذكر أن الجيش النظامي ومجموعات استخد
 .الجبهة الشعبية يفرضون حصارًا مشددًا على المخيم منذ أكثر من عام ونصف

 
 استخراج المياه من اآلبار
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وبدورهم يشكو سكان مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من استمرار انقطاع المياه 
عن المخيم للشهر الخامس على التوالي األمر الذي اضطر سكانه للسير مسافات طويلة من 
أجل جلب مياه الشرب مما يعرض حياتهم للخطر بسبب انتشار القناصة على المباني المطلة 

 .على شوارع المخيم
ات إلى ذلك يعاني مخيم درعا من نقص حاد بالخدمات الطبية واألساسية وذلك إثر دمار مساح

واسعة منه إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية بسبب القصف العنيف الذي تعرض له 
والمناطق المجاورة خالل األشهر األخيرة، فيما يشتكي أهالي المخيم من عدم وصول المساعدات 

إلى مخيمهم إضافة إلى عدم وصول المواد التموينية " األونروا"اإلغاثية وخاصة مساعدات وكالة 
ألساسية إليهم وذلك بسبب األوضاع المتوترة بشكل دائم، مما دفع العديد من عائالت المخيم وا

 .للنزوح عنه إلى المناطق والقرى المجاورة له
 

 الجزائر
يعاني الالجئ الفلسطيني في الجزائر من ظروف معاشية قاسية كونه ال يتلقى المساعدات من 

ال تقوم بتقديم أي شيء بحجة أنهم خارج مجال عملها  أية جهة سواًء محلية أو دولية فاالونروا
السفارة الفلسطينية قدمت لهم مساعدة لمرة و  وكذلك المفوضية العليا لالجئين ترفض تسجيلهم

فيما تعتبر الحكومة الجزائرية الالجئين الفلسطينيين من سورية زوارًا باعتبارهم دخلوا عبر , واحدة
جئ وتتعامل معهم كمعاملة السوريين الذين ال تعترف بهم دعوة شخص قريب وال تعترف بأي ال

 .كالجئين ألسباب سياسية تتعلق بموقفها من األزمة السورية
بالمقابل قامت الحكومة الجزائرية ببداية األزمة تحت ضغط شعبي بفتح مخيم صغير للسوريين 

وآخر  ،الجزائريشخص بالتعاون مع الهالل األحمر  033والفلسطينيين ال يتسع الكثر من 
 .شخص في منطقة نائية وتحيطهم بالسرية التامة 433للشباب ال يتسع ألكثر من

الجدير باإلشارة أنه بدأ وصول الالجئون الفلسطينيون إلى الجزائر منذ مطلع الشهر السادس 
 (2333)وحسب االحصائيات غير الرسمية يقدر عدد الالجئين حوالي  ،4314حزيران  -يونيو

( 1333)الجئًا مسجلين قنصليًا بالسفارة وحوالي  (900): نقسمون على الشكل التاليالجئًا ي
الجئًا غير مسجلين نظرًا النهم يحملون الجنسية الجزائرية ( 4333)الجئًا غير مسجلين، وحوالي 

 .(المغاربة)والفلسطينية 
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 األول الجاريكانون  -ديسمبر 4الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى  المخيمات
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا  75والماء لـ  ،يوماً  755على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  715لليوم 
 .ضحية 175على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "41" •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية "96" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي 415
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي 975
يومًا بعد سيطرة مجموعات  775نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  494حوالي : مخيم درعا •

 .داخله
المدينة باستثناء  استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز: مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح -زاكية"طريق 
 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
الوضع هادئ نسبيًا : الرمل والعائدين في حمص وحماةو  زينب مخيمات جرمانا والسيدة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


