
 

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

 

 

 
 

 

أيام ومخيم درعا بال ماء وسط غياب خدمات األونروا  (210)"
 "والمؤسسات اإلغاثية

 
 

 

 

 الشتاء يفاقم من معاناة أهالي مخيم النيرب بحلب. 

 الجيش النظامي يستمر بمنع أهالي مخيم الحسينية من العودة إلى منازلهم. 

 دمار مساحات واسعة من مخيم حندرات. 

 استمرار الحصار المشدد على مخيم اليرموك. 

 
 
 
 
 
 

 مخيم درعا
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 آخر التطورات
أزمة مياه خانقة يعاني منيا بقايا سكان مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية، حيث 

وسط غياب معظم الخدمات األساسية من مشافي " 210"يدخل انقطاعيا عن منازل المخيم يومو 
من منازل المخيم قد أصبحت غير قابمة % 70وكيرباء واتصاالت، يذكر أن ما يقارب من 

لمسكن، وذلك بسبب القصف العنيف الذي تعرض لو المخيم خالل األشير الماضية، مما أجبر 
المئات من العوائل عمى ترك المخيم والنزوح إلى المناطق المجاورة وذلك خوفًا عمى حياتيم، فيما 

بعمميا في المخيم فال تصل أي " األونروا"يشتكي األىالي من تقصير المؤسسات اإلغاثية ووكالة 
من المساعدات إلييم، حيث تقوم األونروا بالتوزيع في البمدات المجاورة حيث ال يستطيع الكثير 

من األىالي الوصول إلى تمك المناطق وذلك خشية االعتقال عمى الحواجز التي تعترض 
 .طريقيم

وفي سياق متصل تتفاقم معاناة أىالي مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب مع قدوم فصل 
وذلك بعد $ 50الشتاء خاصة مع الشح الشديد بالمحروقات حيث وصل سعر جرة الغاز لحوالي 

أن تضاعف سعرىا لممرة الخامسة، فيما وصل سعر طن الحطب الذي يستخدم لمتدفئة إلى 
مفقودة بشكل كامل من المخيم، وذلك  (المازوت)، إلى ذلك ال تزال مادة الديزل $200حوالي 

 ليتر لمعائالت حيث قامت بتوزيعيا عمى عدد قميل 100بالرغم من وعود الحكومة السورية بتقديم 
منيم ومن ثم توقفت عن ذلك، وفيما يتعمق بالكيرباء فقد قام أصحاب المولدات بتقميص ساعات 

. تشغيميا الى ست أو خمس ساعات يومياً 

 
 مخيم النيرب
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وعمى صعيد مختمف يستمر عناصر الجيش النظامي والمجموعات الفمسطينية الموالية لو بمنع 
 وذلك بعد ، يوماً 395األىالي من العودة إلى منازليم حيث يسيطرون عمى مخيم الحسينية منذ 

اشتباكات عنيفة اندلعت بينيم وبين مجموعات تابعة لممعارضة السورية، حيث اضطر األىالي 
لمنزوح عن مخيميم بسبب تمك االشتباكات، مما أضاف عمى كاىميم المزيد من الضغوطات 

. خاصة مع ارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة
أما في حمب فقد تعرض مخيم حندرات لدمار أجزاء كبيرة منو وذلك بسبب القصف العنيف الذي 

استيدفو إثر سيطرة مجموعات من المعارضة السورية عميو حيث أضر القصف الذي استيدفو 
طيمة الفترة الماضية بجميع منازل المخيم حيث أصبح معظميا غير صالح لمسكن، وذلك إثر 
االستيداف المتكرر بالقذائف والبراميل المتفجرة، يذكر أن أىالي المخيم قد نزحوا عن مخيميم 

يومًا وذلك بعد االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي والمعارضة " 564"منذ 
. والتي انتيت بسيطرة المعارضة عميو

القيادة العامة بفرض حصارىا – وفي دمشق يستمر الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
عمى التوالي، حيث تمنع حواجزىما إدخال المواد " 493"المشدد عمى مخيم اليرموك لميوم 

التموينية والمحروقات إلى المخيم، فيما تتفاقم معاناة األىالي مع استمرار انقطاع المياه عن 
 .يوماً " 576"عمى التوالي، وسط استمرار انقطاع الكيرباء منذ أكثر من " 63"المخيم لميوم 

 
 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •
 يومًا 63 يومًا، والماء لـ 576 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 493لميوم 

 . ضحية155عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 
. الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "41" •
. عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 93" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

.  يومًا عمى التوالي395
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

.  يومًا عمى التوالي364
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 564نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

. المعارضة عميو
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 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 210 حوالي :مخيم درعا •
. داخمو

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


