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يومًا على منع الجيش النظامي ألهالي مخيم السبينة من العودة  348"
 "إلى منازلهم

 
 

 

 قصف ٌستهدف محٌط مخٌمً خان دنون وخان الشٌح برٌف دمشق .

  على التوال47ًاستمرار انقطاع الماء عن مخٌم الٌرموك للٌوم . 

  عائلة فلسطٌنٌة فً 3000الهالل األحمر السوري ٌقدم مساعدات غذائٌة لنحو 
. حلب

  توزٌع مساعدات غذائٌة على فلسطٌنًٌ سورٌة فً مدٌنة صٌدا جنوب لبنان. 

  الجئون فلسطٌنٌون وسورٌون ٌطالبون تدخل الدنمارك لعدم إجبارهم على
. االلجوء بمالط
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 آخر التطورات
يستمر الجيش النظامي وبعض المجموعات الفمسطينية المقربة منو بمنع أىالي مخيم السبينة 

عمى التوالي حيث " 348"لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق من العودة إلى منازليم، وذلك لميوم 
يسيطر الجيش السوري النظامي عمى المخيم بشكل كامل، ويذكر أن األىالي قد فّروا من 
مخيماتيم إثر اشتباكات عنيفة اندلعت منذ حوالي العام بين الجيش النظامي ومجموعات 

 .فمسطينية محسوبة عميو من جية وبين مجموعات محسوبة عمى الجيش الحر من جية أخرى
 عمى التوالي في ظل تفاقم 47أما في دمشق فيستمر انقطاع المياه عن مخيم اليرموك لميوم الـ 

األزمات الصحية وتخوف من انتشار األمراض واألوبئة خاصة المتعمقة منيا بغياب النظافة 
القيادة – بسبب شح المياه، فيما تستمر حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

 .عمى التوالي" 477"العامة بفرض حصارىا المشدد عمى األىالي لميوم 

 
أزمة المياه في مخيم اليرموك 

وبالعودة إلى ريف دمشق فقد تعرضت البمدات المحيطة بمخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين 
بريف دمشق لقصف متقطع، حيث استيدفت بمدة الطيبة القريبة من المخيم بعدد من القذائف 
التي سمع صوت إنفجارىا داخل المخيم بوضوح، وعمى الصعيد المعيشي يعاني األىالي من 

غالء المعيشية وانتشار البطالة في صفوف شباب المخيم، يذكر أن المخيم يستقبل المئات من 
 .العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب القصف واالشتباكات والحصار
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مخيم خان دنون 

وفي سياق متصل شيد مخيم خان الشيح تحميقًا لمطيران الحربي متزامنًا مع سماع أصوات 
انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق والمزارع المحيطة بو، إلى ذلك يستمر إغالق جميع 

 "خان الشيح- زاكية"الطرقات الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة باستثناء طريق 
وعمى صعيد آخر أطمق عدد من الالجئين الفمسطينيين والسوريين الذين انطمق مركبيم األسبوع 

الماضي من مدينة مرسين التركية نداء استغاثة طالبوا فيو السمطات الدنماركية التدخل لعدم 
إنزاليم في مالطا، حيث أنو تم انقاذىم من قبل سفية ترفع العمل الدنماركي، لكن وخالل طريقيم 

تواجد مركب لخفر السواحل المالطية الذي طالب بدوره تسميم الالجئين الفمسطينيين والسوريين 
 .ليتم نقميم إلى مالطا

 
 لجان عمل أهلي

شاركت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان بمدينة صيدا جمعية االصالح الخيرية يوم السبت 
 حصة غذائية عمى بعض العوائل الفمسطينية الميجرة من 100في توزيع   25/10/2014

 .سورية في مدينة صيدا جنوب لبنان
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 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم :مخيم اليرموك •

 يومًا 47 يومًا، والماء لـ 560 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 477لميوم 
 . ضحية155: عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 . يومًا عمى التوالي379

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي348

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 548نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 194 حوالي :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


