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 2667: العدد
12-02-2020 

 وفد سويسري يزور مخيّم حندرات بحلب  •

 حملة تلقيح ضد شلل األطفال بمخيم العادين حمص  •

 توزيع سالت غذائية في مخيم درعا •

 "نزوح عشرات العائالت الفلسطينية من إدلب وريفها الجنوبي"



 

 آخر التطورات

قال مراسل مجموعة العمل في الشمال السوري إن موجة نزوح كبيرة تشهدها إدلب وريفها الجنوبي،  
إلى مخيمات الشمال السوري القريبة من الحدود التركية، جراء قصف قوات النظام وروسيا للمنطقة،  

على مدينة   والعمليات العسكرية البرية لقوات النظام والمليشيات الموالية له والتي تهدف للسيطرة 
 إدلب.

عائلة فلسطينية مقيمة في إدلب وريفها نزحت  250وأشار مراسل مجموعة العمل إلى أن حوالي 
أريحا وسراقب في الشمال السوري إلى المناطق الحدودية مع تركيا التي  و   من مناطق معرة النعمان

 ال يشملها القصف. 

 
انية كارثية، وتعيش حالة من الضياع والتشرد مشيرًا إلى أن العديد من العائالت تعاني أوضاعًا إنس

والمعاناة من جديد وال تعرف إلى أين تذهب وماذا تفعل، منوهًا إلى أن بعض العائالت توجهت  
إلى المخيمات لكن لم تجد مكان فيها، مما اضطر للمبيت بالعراء في ظل األحوال الجوية السيئة  

ازل لكن إيجاراتها مرتفعة جدًا، وذلك ألن عدد والبرد القارس، فيما بحثت عائالت أخرى عن من
 السكان والنازحين إلى تلك المناطق بات يفوق عدد المنازل المتوافرة وباتت الظروف أكثر بؤسًا. 

وأضاف مراسل مجموعة العمل أن بعض العائالت الفلسطينية حاولت الدخول إلى تركيا بطريقة  
وحياة أطفالها، إال أنها محاوالتها باءت بالفشل بسبب غير نظامية للبحث عن األمان وانقاذ حياتها  
 التشديد األمني على الحدود السورية التركية. 

من جهة أخرى نظم وفد سويسري، ومسؤول من اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي والهالل 
شباط/   11األحمر السوري زيارة ميدانية لمخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين شمال سورية يوم 



 

فبراير الجاري، بهدف االطالع على أوضاع المخيم وما تم تحقيقه من انجازات على مستوى البنى  
 التحتية والخدمية وتأهيل مضخة المياه التي تزود المخيم والمناطق المحيطة به. 

هذا ويعيش أبناء المخيم أوضاعًا معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى 
الكهرباء، وانعدام خدمات  و  لتحتية في المخيم، ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماءا

التعليم والصحة مما انعكس سلبًا عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة 
 إليه.

 
المخيم   % من 90وكان المخيم قد تعرض للقصف واألعمال العسكرية أدت إلى دمار أكثر من 

 2013- 04- 27دمارًا كليًا وجزئيًا، وتهجير أهله عن منازلهم يوم 

في سياق مختلف أعلنت حملة تلقيح الوطنية ضد شلل االطفال الثالثاء، أنها ستبدأ حملة تلقيح  
على نطاق واسع ضد شلل األطفال في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص والمناطق 

 المجاورة له. 

إدارة الحملة أن الفئة المستهدفة في حملتها هي من عمر يوم حتى خمس سنوات بغض  وأشارت 
شباط   20ولغاية  16النظر عن لقاحاتهم السابقة، منوهة إلى أنها ستبدأ حملتها اعتبارًا من يوم 

 الجاري.

إلى ذلك يعيش الالجئون الفلسطينيون في مخيم العائدين بحمص أوضاعًا اقتصادية ومعيشية  
ة بسبب انتشار البطالة في صفوفهم، حيث فقد معظمهم ألعمالهم خالل السنوات الماضية، صعب



 

مما جعل معظم سكان المخّيم يعتمدون على المساعدات التي تقدمها وكالة األونروا كمصدر رئيسي  
 لتأمين احتياجاتهم المعيشية. 

ى عدد من العائالت الفلسطينية  اغاثيًا وزعت جمعية الهالل األحمر العربي السوري سالت غذائية عل
في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سوري، وذلك ضمن برنامجها ومشروعها اإلغاثي الذي 
يشمل العائالت األكثر عوزًا وفقرًا، هذا وتنشط الجمعية في المنطقة بعد "التسويات" بين النظام  

 وعناصر المعارضة. 

عودتهم إلى مخيمهم، معاناة حقيقية نتيجة غياب   في غضون ذلك يعيش أبناء مخيم درعا منذ 
الخدمات األساسية ومقومات الحياة وتردي الواقع الخدمي وغالء المعيشة، وغياب الطرقات المعّبدة 

 وتراكم أكوام القمامة، وانتشار المياه اآلسنة في حارات وأزقة المخيم.

 


