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 "قصف عنيف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيم حندرات بحلب"

 
 

 

 

 لليوم الثالث على التوالي مخيم خان دنون من دون كهرباء .

 62 "يوم على انقطاع المياه في مخيم اليرموك .

  أزمة المواصالت في مخيم خان الشيح تؤثر سلباً على أسعار المواد التموينية
 .فيه

 سداد إيجار المنازل من أبزر تحديات العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيماتها. 

 "تقرير لمجموعة العمل يتناول أوضاع المخيمات " مخيمات بال الجئين
 .الفلسطينية المهجرة في سورية

 
 
 

 مخيم حندرات
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 آخر التطورات
تعرض مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين في حمب لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة مما أدى 

إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في ممتمكات األىالي ويذكر أن المخيم الذي يخضع لسيطرة 
مجموعات المعارضة السورية المسمحة كانوا قد نزحوا عن مخيميم إثر االشتباكات بين الجيش 

 وما تاله من أعمال قصف واستيداف ،السوري النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسمحة
 .بالبراميل المتفجرة والقذائف الثقيمة

وعمى صعيد مختمف يشتكي أىالي مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق من 
انقطاع التيار الكيربائي عن منازليم لميوم الثالث عمى التوالي، حيث تزداد معاناتيم في ظل شح 
المحروقات خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ومن جية أخرى ما تزال تسود حالة من القمق والتوتر 
بين سكان المخيم نتيجة تدىور الوضع األمني في المناطق المحيطة بالمخيم، يذكر أن المخيم 

. يستقبل مئات العائالت النازحة إليو من المخيمات الفمسطينية والبمدات المجاورة لو

 
 مخيم خان دنون

أما في دمشق فيدخل انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك شير الثالث عمى التوالي، حيث 
يجبر األىالي عمى نقل كميات قميمة من المياه من المناطق المجاورة ليم، األمر الذي يزيد من 

القيادة – تابعات الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
العامة، حيث ال يوجد في المخيم أي من المواد التموينية أو المحروقات، إضافة إلى انقطاع 

التيار الكيربائي، وغياب الخدمات الطبية فيو في ظل توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم 
. عن العمل باستثناء مشفى فمسطين الذين يعمل بطاقتو الدنيا
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ومن جانب آخر تستمر معاناة أىالي مخيم خان الشيح بريف دمشق من استمرار أزمة 
المواصالت وذلك إثر انقطاع جميع الطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو باستثناء 

األمر الذي انعكس سمبًا عمى توافر وأسعار المواد التموينية في " خان الشيح– زاكية "طريق 
في حال توافرىا  ، فيما بمغ سعر جرة الغاز$1.5المخيم، حيث سعر ليتر المحروقات حوالي 

 .$250، فيما وصل سعر طن الحطب الذي يستخدم لمتدفئة حوالي 13$
ومن جية أخرى يعاني الالجئون الفمسطينيون النازحون عن مخيماتيم في سورية من أزمات 

اقتصادية متعددة أبرزىا ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عمييا حيث يتراوح إيجار 
، ويأتي ىذا الغالء في ظل انتشار البطالة حيث أن معظم $350وحتى $ 150المنزل بين 

الالجئين قد فقدوا أعماليم بسبب الحرب، ويشار أن حي الزاىرة والميدان وجرمانا وبمدة قدسيا 
 .ومخيم خان دنون من أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عم مخيماتيم

 
 اعتقال

قامت مجموعات تابعة لممعارضة المسمحة باعتقال الشاب محمود الناجي من سكان مخيم النيرب 
 .في منطقة بنش وذلك أثناء توجيو الى تركيا

 
 تقارير

أصدر قسم الدراسات في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تقريرًا توثيقًا جديدًا يحمل 
األوضاع في مخيم سبينة " 23"حيث يتناول التقرير في صفحاتو " مخيمات بال الجئين"عنوان 

والحسينية وحندرات، والتي أفرغت بشكل كامل من أصحابيا نتيجة االشتباكات وأعمال العنف 
التي شيدتيا، حيث أن بعضيا استقر في يد قوات النظام والفصائل الفمسطينية والمجان الشعبية 

التابعة لو، ولكن منع أىميا من العودة إلييا كما في مخيم سبينة والحسينية الواقعين في ريف 
دمشق، ومنيا ما أصبح تحت سيطرة المعارضة السورية لكنو ما يزال ساحة حرب كما ىو الحال 

. في مخيم حندرات القريب من مدينة حمب في الشمال السوري
كما يقدم التقرير إحصائيات تفصيمية لمضحايا الفمسطينيين من سكان تمك المخيمات، والذين 

قضوا بسبب القصف الجوي والمدفعي والصاروخي إضافة إلى االشتباكات التي دارت بين النظام 
. والمعارضة السوريين

وتشتت أىميا في ظل صمت وعجز واضحين من قبل  مشيرًا إلى أن تمك المخيمات ُتركت
المرجعيات الرسمية الفمسطينية والدولية، ومنوىًا لفشل تمك المرجعيات في توفير الحماية المطموبة 
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لالجئين ولممدنيين المنصوص عمييا في االتفاقيات الدولية والميثاق العالمي لحقوق االنسان، 
حيث أصبح الالجئون الفمسطينيون السوريون تتقاذفيم رياح العوز والحاجة إلى كل شيء من 

شأنو أن يعيد ليم التوازن من جديد، بعدما أفقدتيم األحداث في سورية كل شيء، وأعادتيم إلى 
مرحمة ال يمكن تحديد فرص الشفاء منيا زمانياً  أو مكانياً ، فمن نزوح إلى نزوح إلى لجوء، 

. مورس عمييم خالل عمر األزمة الممتد منذ أكثر من ثالث سنوات
 :يمكنكم االطالع عمى التقرير عبر الرابط التالي

http://goo.gl/UBvY9i 

 
 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •
 يومًا 62 يومًا، والماء لـ 575 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 492لميوم 

.  ضحية155عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 
. الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية" 41" •
. عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 93" •

http://goo.gl/UBvY9i
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الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
.  يومًا عمى التوالي394

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
.  يومًا عمى التوالي363

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 563نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
. المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 209حوالي : مخيم درعا •
. داخمو

استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •
". خان الشيح- زاكية"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 نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

. مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


