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 الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا في مخيم اليرموك 984: مجموعة العمل"
 "حتى يوم أمس

 
 

 
 
 قصف عنيف يستهدف مخيم درعا. 

  على التوالي مخيم اليرموك بال ماء" 51"لليوم. 

 ستمرار االشتباكات العنيفة في محيط مخيم حندرات بحلبا. 

 عودة التيار الكهربائي إلى مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 الشرطة اإليطالية تقبض على الجئين فلسطينيين سوريين بينهم أطفال. 

 أزمات قانونية واقتصادية تواجه فلسطينيي سورية بمصر. 

 الهئيات اإلغاثية تستمر بتقديم خدماتها في مخيم اليرموك. 

 

 مخيم اليرموك
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 احصائيات 
 948أكد فريق اإلحصاء والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أنو قد وّثق 
 155ضحية فمسطينية سورية قضت في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق، منيم 

ضحية قضت بسبب الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش السوري ومجموعات من الجبية 
القيادة العامة عمى المخيم، فيما أشارت المجموعة إلى أن إجمالي عدد الضحايا - الشعبية

 .ضحية" 2532"الفمسطينيين الذين تم توثيقيم لدييا قد بمغ 
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوبي سورية لقصف عنيف بالمدفعية الثقيمة استيدفت 

مناطق متفرقة فيما لم يتسن لمراسمنا معرفة إن كان يوجد إصابات إثر القصف، ويذكر أن 
من منازل المخيم وذلك إثر االستيداف المتكرر خالل % 70احصائيات غير رسمية أّكدت دمار 

 .األشير األخيرة
عمى " 51"أما في دمشق فيدخل انقطاع المياه عن مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين يومو 

يومًا، حيث يعاني األىالي من " 481"التوالي، وذلك في ظل استمرار الحصار المشدد عميو منذ 
تفاقم األزمات المعيشية التي كان فقدان المواد الغذائية والطبية من أبرز أسبابيا حيث زاد من 

 .تفاقميا انقطاع الكيرباء والماء عن المخيم
وعمى صعيد مختمف شيدت المناطق المحيطة بمخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين بحمب 

اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة السورية، حيث يسعى 
الجيش النظامي إلى دخول المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ومنيا مخيم حندرات الذي 

 .يتعرض لقصف متكرر بين الحين واآلخر
وفي سياق آخر شيد مخيم خان الشيح بريف دمشق عودة التيار الكيربائي إلى منازلو وذلك بعد 
انقطاع استمر ليوم كامل، إلى ذلك ال تزال الطرقات الواصمة بين المخيم ومركز المدينة مغمقة 

حيث أثر ذلك االنقطاع سمبًا عمى توافر المواد التموينية من " خان الشيح- زاكية"باستثناء طريق 
 .أسواق المخيم

الجئًا فمسطينيًا وسوريًا " 21"أما في إيطاليا فقد ألقت الشرطة اإليطالية يوم أمس القبض عمى 
مياجرًا من اليونان، وبحسب ما صرحت " 33"وصولوا األراضي اإليطالية عبر شاحنة كانت تقل 

بو الشرطة اإليطالية أن الالجئين كانوا يعانون ظروفًا صعبة بسبب وضعيم في صندوق الشاحنة 
من دون تيوية جيدة كما وجدوا من دون ماء وطعام، يذكر أن المئات من العائالت الفمسطينية 
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وذلك سعيًا لموصول إلى " قوارب الموت"السورية اضطرت إلى اليجرة غير الشرعية عبر ركوب 
 .أوروبا ىربًا من الحرب الدائرة في سورية

 
وباالنتقال إلى مصر حيث يعيش من تبقى من الالجئين الفمسطينيين السوريين في ظل أوضاع 

قانونية غير واضحة وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشيدىا البالد، حيث أن األمن 
المصري يرفض إعطاء الالجئين الفمسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط 

الرسمية إلصدار تمك اإلقامات حيث الحجة بشكل دائم وفق العديد من األىالي الذين التقى بيم 
، فيما تزداد معاناتيم بعد ارتفاع األسعار الذي "أن الموافقات األمنية لم تصل بعد"مراسمنا ىي 

 إضافة إلى عدم توافر فرص العمل، فيما أجبرت تمك الظروف ،تشيده البالد في األشير األخيرة
المئات منيم عمى المجازفة بركوب قوارب الموت لموصول إلى أوروبا وذلك طمبًا لمحياة الكريمة 

واالستقرار الذي فقدوه في مصر، ويذكر أن مصر حاليًا تمنع دخول الالجئين الفمسطينيين 
 .السوريين إلى أراضييا

 
 لجان العمل األهلي

تواصل الييئات اإلغاثية داخل مخيم اليرموك بتقديم خدماتيا لألىالي حيث شممت تمك الخدمات 
تأمين كمية من مياه الشرب لسكان المخيم الذين يعانون من استمرار انقطاع المياه منذ حوالي 
الشيرين، كما تقوم الييئات بعدة حمالت لتنظيف شوارع المخيم ورفع الركام منو، إلى ذلك قام 

قسم الخدمات في ىيئة فمسطين الخيرية بتنظيف مطريات الصرف الصحي في المخيم، في حين 
 إصالح خط أنابيب صرف صحي،و ذلك لمنع تراكم المياه القذرة فيو، األمر يوم أمساستطاعت 

 .الذي يسبب انتشار الرائحة الكريية والجراثيم واألمراض بين سكان تمك المنطقة
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 في سورية احصائيات وأرقام المخيمات الفلسطينية
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم لميوم  :مخيم اليرموك •

 يومًا عمى 51 يومًا، والماء لـ 564 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 481
 . ضحية155: التوالي، عدد ضحايا الحصار

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي  :مخيم الحسينية •
 .يومًا عمى التوالي383

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي  :مخيم السبينة •
 .يومًا عمى التوالي352

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 552نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي  :مخيم حندرات •
 .المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 198حوالي  :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 •

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8?source=feed_text
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الوضع ىادئ نسبيًا مع : حماة#و في حمص  والعائدين والرمل والسيدة زينبمخيمات جرمانا •
 .استمرار األزمات االقتصادية فييا

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text

