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الطيران الحربي يستهدف بلدة المزيريب بدرعا بالبراميل المتفجرة، "
أيار - الجئًا فلسطينيًا قضوا في مخيم اليرموك حتى نهاية مايو( 926)و

 "الماضي

 
 
 

 نقص حاد في الخدمات الصحية يعاني منها مخيم اليرموك المحاصر. 

  حالة من الهدوء تسود أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف
 .دمشق

  أزمات قانونية واقتصادية تواجه الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر
 .ولبنان

 

 من آثار الدمار في مخيم اليرموك



 

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

 

 آخر التطورات
تعرضت بمدة المزيريب في درعا لمقصف بالطيران الحربي حيث استيدفت البمدة بأحد البراميل 
المتفجرة فيما لم يتسن لمراسمنا معرفة اآلضرار حتى المحظة، ويذكر أنو يوجد في البمدة تجمع 
لالجئين الفمسطينيين إضافة إلى أن البمدة تستقبل المئات من العائالت الفمسطينية التي نزحت 

. عن مخيم درعا بسبب القصف المتكرر
وعمى صعيد آخر يستمر الحصار المشدد المفروض عمى مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين 
بدمشق بالرغم من توقيع اتفاق تحييده قبل حوالي عشرة أيام فال يزال اليرموك يخضع لحصار 

القيادة العامة عميو منذ ما يقارب – مشدد يفرضو الجيش السوري ومجموعات من الجبية الشعبية 
العام، مما أدى إلى نقص حاد بالمواد التموينية واألساسية، إضافة إلى توقف جميع مشافيو 

ومستوصفاتو عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذي يعمل بطاقتو الدنيا، فنقص المواد والكوادر 
الطبية أحد أبرز أسباب توقف المنشآت الصحية عن العمل إضافة إلى انقطاع التيار الكيربائي 
ودمار أجزاء من تمك المشافي بسبب القصف المتكرر الذي استيدفيا، حيث استيدف كلٌ  من 

مشفى الباسل ومشفى فايز حالوة ألكثر من مرة خالل األشير الماضية مما أدى إلى دمار كبير 
. فييما إضافة إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى

 
 مشفى حالوة في مخيم اليرموك
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الجئًا فمسطينيًا " 926"وفي سياق متصل أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن 
الجئًا قضوا إثر نقص التغذية " 151"قضوا في مخيم اليرموك حتى نياية مايو الماضي، منيم 

والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد المفروض عمى المخيم منذ نحو عام، وعن األسباب التي 
أدت إلى وفاتيم قالت المجموعة في إحصائيات نشرتيا في وقت سابق أن الحصار والقصف 

والقنص واالشتباكات والتعذيب حتى الموت ىي من أبرز األسباب التي أدت إلى ذلك، ويذكر أن 
" 2290"المجموعة قد أكدت في االحصائيات التفصيمية التي أصدرتيا مطمع الشير الماضي أن 

 .أيار الماضي- الجئًا فمسطينيًا قضى حتى نياية مايو
 ،أما في ريف دمشق فيشيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين حالة من اليدوء الحذر

تزامنت مع ازدياد ممحوظ بعدد ساعات وصول التيار الكيربائي لمنازل المخيم، في حين تعاني 
أسواق المخيم من نقص حاد بالمواد التموينية والطبية وذلك بسبب االنقطاع المتكرر لمطرق 
الواصمة بين المخيم ومركز المدنية إثر أعمال القصف واالشتباكات التي تشيدىا المناطق 

 .المحيطة بالمخيم
 
 

 مصر 
حالة من عدم االستقرار يعيشيا العديد من الالجئين الفمسطينيين السوريين في مصر حيث 

يشتكي الالجئون من عدم حصوليم عمى اإلقامات حتى اآلن دون أن تبدي السمطات المصرية 
أية أسباب لذلك التأخر، وفي ىذا الخصوص يتحدث الالجئ محمود لمراسمنا في القاىرة أنو 
وبالرغم من تقديمو كافة األوراق المطموبة لمحصول عمى إقامة من عقد إيجار منزل، ووثائق 

تثبت أن أطفالو يدرسون، وتقديم نسخ من الجوازات وغيرىا إال أن السمطات المصرية لم تعطو 
اإلقامة حتى اآلن، ويضيف محمود أن التأخر في صدور اإلقامات جعميم يعيشون حالة من عدم 
االستقرار خاصة في ظل التوترات األخيرة التي تشيدىا مصر، منّوىًا أن ىذا الوضع إضافة إلى 
األزمات االقتصادية أجبر العشرات من العائالت الفمسطينية السورية في مصر عمى المخاطرة 

 .بأرواحيا وركوب ما سماىا بقوارب الموت بحثًا عن األمن واالستقرار في البمدان األوروبية
ويذكر أن السمطات المصرية كانت قد اعتقمت قبل حوالي األسبوع عددًا من الالجئين 

 طفاًل وذلك بعد القاء القبض عمييم بتيمة 15الفمسطينيين والسوريين بينيم ثمانية نساء ونحو 
. محاولة اليجرة الغير شرعية
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 لبنان
يعاني الالجئون الفمسطينيون السوريون في لبنان من أزمات مركبة، من أبرز وجوىيا األزمات 
القانونية واالقتصادية، حيث تتخذ السمطات المبنانية اجراءات مشددة بحقيم خاصة فيما يتعمق 
مكانية تمديد إقاماتيم، األمر الذي أدى لتشتيت  بالقيود التي فرضت عمى دخوليم إلى لبنان وا 

العديد من العائالت حيث ال يستطيع عدد من أفرادىا المتواجدين في سورية من المحاق بعائالتيم 
في لبنان بسبب تمك اإلجراءات، أما من الجانب االقتصادي فتعاني العائالت من غالء المعيشة 
يجارات المنازل بشكل خاص إضافة إلى عدم قدرة الالجئين عمى العمل في لبنان  بشكل عام وا 

 .وذلك لعدة أسباب من بينيا الوضع القانوني وانتشار البطالة


