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 "ثالث مخيمات فمسطينية في سورية بال ماء...اليرموك والنيرب ودرعا"

 
 

 
  ًالجئان فلسطٌنٌان ٌقضٌان فً سورٌة، أحدهما إثر انفجار عبوة ناسفة ف

 .سٌارته

 اشتباكات عنٌفة بمحٌط مخٌم حندرات بحلب. 

  ًالجئ فلسطٌنً وسوري ٌناشدون المنظمات الدولٌة التدخل " 300"حوال

 .لوضع حد لمأساتهم

 اعتقال أحد أبناء مخٌم العائدٌن بحمص أثناء تلقٌه العالج فً مشفى بٌسان. 

  فً البقاع (األونروا)لجنة فلسطٌنًٌ سورٌة فً لبنان تزور مدٌر مكتب. 
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 ضحايا 
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك " محمود حجير" قضى كل من الالجئ الفمسطيني

من سكان منطقة ركن الدين " غسان محمود السعدي"بعد إعتقال دام ألكثر من سبعة أشير، و
بدمشق، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتو، يذكر أن السعدي أحد العناصر الموالين 

 .لمجيش النظامي

 
 آخر التطورات

تستمر أزمة المياه في المخيمات الفمسطينية في سورية بالتفاقم بأكثر من مدينة حيث يعاني مخيم 
في حين " 183"درعا لالجئين الفمسطينيين من استمرار انقطاع المياه عن المخيم منذ حوالي 

عمى التوالي، كما سجل انقطاع المياه " 36"يدخل انقطاع المياه عن مخيم اليرموك بدمشق يومو 
عن مخيم النيرب في حمب منذ يوم األمس، ىذا يؤدي انقطاع المياه إلى تعقيد األوضاع 

 يومًا، ومخيم درعا الذي تم تدمير أجزاء 468المعيشية خاصة في اليرموك المحاصر منذ حوالي 
 .كبيرة منو بسبب القصف المتكرر الذي استيدفو طيمة العام الماضي

ومن جانب آخر اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين بحمب 
بين مجموعات محسوبة عمى المعارضة السورية والجيش النظامي أسفرت عن وقوع خسائر 

بشرية في صفوف الطرفين، تزامن ذلك مع قصف عنيف ومكثف من الطيران الجوي والمدفعي 
والفوزديكا عمى منطقة حندرات والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، ىذا ويشيد مخيم 

حندرات والمناطق المحيطة بو مواجيات وعمميات عسكرية عنيفة، في وقت يستمر سقوط ضحايا 
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يوميًا، حيث وثقت مجموعة العمل من أجل فمسسطنيي سوريا أعداد الضحايا في مخيم حندرات 
 . شخصاً 34 بنحو 2011منذ بدء األزمة في آذار 

الجئ فمسطيني سوري وسوري في مقدونيا ىيئة األمم " 300"وعمى صعيد آخر ناشد حوالي 
المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان لمتدخل من أجل مساعدتيم في إيجاد حل 

 كما طالبوا بتحسين وضعيم المعيشي داخل ،لمشكمتيم والسماح ليم باليجرة إلى الدول األوروبية
الذين يعيشون بو، حيث وصف أحد الالجئين بأن أوضاعيم اإلنسانية مزرية " غازي بابا"كامب

نتيجة عدم توفر أماكن إليواء جميع الالجئين، وأضاف بأن العديد منيم يفترش األرض ما 
 .أصابيم بحالة من اإلحباط واإلكتئاب

يوم " سميم محمود بيمول"وبالعودة إلى سورية، فقد أقدم األمن السوري عمى إعتقال الشاب 
حمص أثناء تمقيو العالج فييا، يذكر أنو - ، من مشفى بيسان بمخيم العائدين 2014/10/12

 .في العقد الثاني من العمر، من أىالي مدينة حيفا في فمسطين
أما في لبنان فقد نظم وفد من لجنة فمسطيني سورية في لبنان ولجنة متابعة النازحين في البقاع 

 (األونروا)االثنين الماضي زيارة إلى مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
أحمد موح بتعمبايا إلطالعو عمى األوضاع المعيشية والظروف الصعبة التي يمر بيا الالجئون 

الفمسطينييون الميجرون من سورية إلى لبنان جراء قرار األونروا األخير القاضي بقطع 
 عائمة فمسطينية سورية، كما ناقش الوفد العديد من المواضيع 1100المساعدات المالية عن 

والمشاكل التي يعاني منيا فمسطينيو سورية في لبنان، وشدد الوفد عمى ضرورة أن تتحمل 
 .األونروا مسؤوليتيا كاممة اتجاىيم

 
   األونروا في لبنانزيارة إلى مدير مكتب وكالةال
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 حال المخيمات الفمسطينية في سورية
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى :مخيم اليرموك •

 يومًا، والماء لـ 549 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر 468المخيم لميوم 
 . ضحية155:  يومًا عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار36

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي368حوالي 

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي338حوالي 

 يومًا بعد سيطرة 537نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : حندرات_مخيم •
 .مجموعات المعارضة عميو

استمرار تصاعد حدة التوتر وقصف المخيم والمناطق المتاخمة : مخيم خان الشيح •
 .لو بالبراميل المتفجرة

حالة من التوتر ال تزال تسيطر عمى أبنائو نتيجة قصف قوات : مخيم خان دنون •
 .المعارضة لممخيم

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات 183 حوالي :مخيم درعا •
 .األساسية داخمو، ونزوح المئات من عوائمو بسبب القصف واالشتباكات المتكررة

 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
 الوضع ىادئ :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


