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ج سورية حتى " الجئ فلسطيني سوري قضوا خار 14مجموعة العمل: ""
 "نهاية أكتوبر الماضي

 
 
 

 

 فجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيحقصف بالبراميل المت. 

  اليرموك في تأمين مياههماآلبار اإلرتوازية األمل األخير ألهالي. 

 لينمو أطفالنا بخير" مبادرة لتوزيع الحليب على أطفال قدسيا". 

  نقص حاد بالخدمات الصحية تعاني منه العديد من المخيمات الفلسطينية في
 سورية.
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 وعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةمجم
أنه وثق حتى نهاية أكتوبر أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

( في مصر، 41( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية، منهم )14الماضي معلومات حول )
( 2( في تركيا، و)2( في فلسطين، و)3( في لبنان، و)1( في اليونان، و)6( في مالطا، و)6و)

 ( في ليبيا، والجئ قضى في السويد.2في إيطاليا، و)
ناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا هربًا من الحرب الدائرة في سورية، حيث قضى معظمهم أث

ويجدر اإلشارة إلى أنه هناك عدد كبير من المفقودين الذي فقدت آثارهم خالل كارثة غرق أحد 
، حيث بقي المئات من الالجئين 2143"مراكب الموت" في البحر المتوسط مطلع أكتوبر 

 ا على متنه في عداد المفقودين.الفلسطينيين السوريين الذين كانو 
 

 آخر التطورات
شهد محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق عمليات قصف بالبراميل 
المتفجرة استهدفت المزارع المجاورة للمخيم مما أثار حالة من القلق التي سادت أرجاءه، إلى ذلك 

خان الشيح"،  –دينة باستثناء طريق "زاكية بين مركز المو  يستمر انقطاع الطرقات الواصلة بينه
أما معيشيًا فتستمر معاناة األهالي بتأمين المواد التموينية والمحروقات والتي تعاني أسواقه من 

 نقص حاد بالعديد منها.

 
 من القصف الذي استهدف محيط مخيم خان الشيح
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لالجئين الفلسطينيين بدمشق وفي سياق متصل يستمر انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك 
" على التوالي مما دفع العديد من الهيئات اإلغاثية العاملة في المخيم إلى اللجوء لآلبار 33لليوم "

اإلرتوازية في المخيم لتأمين بعض المياه رغم ما يعانونه من صعوبات في تشغيلها خاصة مع 
إلى ذلك يستمر , مولدات الكهرباءانقطاع التيار الكهربائي وشح المحروقات الالزمة لتشغيل 

القيادة العامة بفرض الحصار على المخيم لليوم  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 " ضحية في صفوف األهالي.411" على التوالي، حيث أدى ذلك الحصار إلى وقوع "143"

 
 استمرار أزمة المياه في مخيم اليرموك

وعلى صعيد آخر تشتكي العديد من المخيمات الفلسطينية في سورية من نقص حاد بالخدمات 
الصحية، حيث توقفت جميع مشافي ومستوصفات مخيم اليرموك عن العمل بسبب الحصار 
المشدد المفروض عليه منذ أكثر من عام ونصف باستثناء مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته 

 .الدنيا
لشيح فقد أغلقت المشفى الوحيد المجاورة للمخيم منذ حوالي العام حيث يعمل أما في مخيم خان ا

في المخيم مستوصف وحيد تابع لوكالة "األونروا" والذي يقدم بعض الخدمات الصحية البسيطة، 
فيما تتفاقم تلك المعاناة في مخيم درعا جنوب سورية حيث أدى القصف المتكرر إلى دمار حوالي 

 خيم مما أدى إلى توقف جميع الخدمات الطبية واإلغاثية في المخيم.% من مباني الم11
( عبوة من 411أما في بلدة قدسيا فقد قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع )

حليب األطفال، وبعض أكياس فوط األطفال، وذلك في محاولة منها تخفيف األعباء االقتصادية 
 لسطينية النازحة من مخيماتها إلى قدسيا.التي تكابدها العائالت الف
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 توزيع المساعدات في بلدة قدسيا

 
 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 03المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •
يومًا  30يومًا، والماء لـ  395على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  340لليوم 

 ضحية. 431على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 " الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية.14" •
 " عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية.95" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 يوم على التوالي. 143
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 يومًا على التوالي. 033
جموعات يومًا بعد سيطرة م 333: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 المعارضة عليه.
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  003: حوالي مخيم درعا •

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

 اصة البطالة وغالء المعيشة.: استمرار األزمات االقتصادية خمخيم خان دنون •
 : استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عام.مخيم النيرب •
الوضع هادئ نسبيًا  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


