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أهالي مخيم خان الشيح يطالبون األونروا بتحمل مسؤولياتها تجاههم خاصة فيما "
 "يتعلق بالجانب الصحي

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 

 قصف على مخيم درعا. 

  ويالت الحرب الدائرة في أهالي مخيم حندرات يطالبون بتجنيبهم
 .سورية

 أزمات معيشية خانقة يعيشها أهالي مخيم النيرب. 
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 :ضحايا
 .من أهالي مخيم اليرموك قضى يوم أمس إثر إطالق الرصاص عليه" إبراهيم الكفري"الشاب 

 
 :موكمخيم الير 

تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين أمس لقصف ليلي حيث سقطت عدة قذائف على 
 .مناطق متفرقة منه اقتصرت األضرار فيها على الماديات

في مخيم اليرموك بيانًا -إلى ذلك أصدر المكتب االعالمي للهيئة الوطنية االهلية الفلسطينية 
بأن مجموعة مسلحة من داخل اليرموك قامت اليوم باختطاف عضو الهيئة الوطنية : جاء فيه 

اقتادوه الى جهة  والنصف ظهراً 11في الساعة ( طابخأبو  -يوسف الخطيب)االهلية الفلسطينية 
 .مجهولة وبطريقة شديدة القساوة والعنف

وحملت الهيئة الوطنية االهلية الفلسطينية هذه المجموعة المسؤلية الكاملة عن حياة الناشط 
 .وطالبت باالفراج عنه فورا واعادته سالما دون شروط -يوسف الخطيب-االنساني 

أما من الجانب المعاشي فال يزال سكان المخيم يعانون من نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية  
على التوالي من قبل الجيش  111وانعدام مقومات الحياة بسبب الحصار المفروض لليوم 

 .القيادة العامة -النظامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 

 :مخيم درعا
نبأ تجدد القصف على مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين وسقوط العديد نقل مراسل مجموعة العمل 

من قذائف الهاون عليه دون أن تسفر عن وقوع إصابات، إلى ذلك ما يزال التيار الكهربائي 
مقطوعًا عن المخيم منذ عدة أيام، ومن الجانب اإلنساني يعاني السكان من نقص شديد في 

 .اتالمواد الغذائية والدقيق والمحروق
 

 :مخيم خان الشيح
أهالي مخيم خان الشيح يطالبون األونروا بتحمل مسؤولياتها تجاههم خاصة فيما يتعلق بالجانب 
الصحي، ويناشدونها بإعادة فتح المستوصف الوحيد التابع لها داخل المخيم، حيث يعانون من 

 .نقص في األدوية وانقطاع الخدمات الصحية داخل مخيمهم
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 :مخيم حندرات
ما تزال فصول مأساة أهالي مخيم حندرات تتوالى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وطرد وتشريد 
منذ عدة أشهر بسبب النزاع الدائر في سورية الذي أدى إلى نزوح كامل سكان المخيم عنه، كما 

 يطالبون بتجنيبهم ويالت الحرب الدائرة في، و يشتكي النازحون من نقص المواد الغذائية واألدوية
 .سورية

 
 :مخيم النيرب

غالء في األسعار وحصار وصعوبة في المواصالت ونقص شديد في المواد الغذائية وحليب 
األطفال واألدوية ومواد التدفئة وأزمات معيشية ال حصر لها بات يعيشها أبناء مخيم النيرب 

وا بهم وذلك بحلب جراء الصراع الدائر في سورية، كما يشتكي األهالي من عدم اكتراث األونر 
بسبب تأخيرها توزيع المعونات المادية التي من المفترض أن يستلموها منذ أشهر، ومن جهة 

صيانتها لخطوط شبكة و  أخرى ال تزال ورشات الصيانه من مركز كهرباء النيرب تتابع أعمالها
 .ع مناطق المخيم منذ أكثر من عامالكهرباء التي قطعت عن جمي

 
 :لجان عمل أهلي

دورة في تعقيم المنشآت  11/11/1112أقامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني اليوم 
والمرافق العامة، وذلك بإشراف كوادر مختصة من منظمة الهالل األحمر السوري في مركز إيواء 

 .بالمزة dtcالـ 
 

 :إحصائيات
داخل )مهجرين حول فلسطينيي سوريا ال( 11/11/1112)كشفت آخر إحصائيات لألونروا 

 :عن البيانات التالية(ارج سورياوخ
 ،آالف في حلب 6ألف في دمشق،حوالي  111أكثر من )ألف مهجر داخل سوريا ( 171)

 (.في درعا 12111في حمص،  6011ه، في حما 2111في الالذقية،  0111
مهجر في سايبر سيتي،  181في اربد والزرقاء وعمان، % 80)مهجر في األردن ( 11607)

 (.طالب وطالبة في مدارس االونروا 1021
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في كل من % 16بيروت، % 17صور، % 18صيدا، % 21)ألف مهجر في لبنان ( 11)
طالب وطالبة في مدارس  7111. من المهجرين في المخيمات% 11. طرابلس والبقاع

 (.االونروا
 .آالف مهجر في مصر(6)
 .مهجر في ليبيا(  1111)
 .مهجر في غزة(ألف)

 .رى في تركيا، ماليزيا، تايلند واندونيسياأعداد أخ
 .جريح 16و معتقلين او مفقودين 18عشرة شهداء من الموظفين، 


