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الالجئون الفمسطينيون من " مجموعة العمل تصدر تقريرًا توثيقيًا بعنوان "
 "اسورية إلى تركي

 
 
 استمرار االشتباكات العنيفة في محيط مخيم حندرات. 

  دون ماء" 204"مخيم درعا لليوم. 

  الحواجز األمنية والبطالة من أبرز األزمات التي تواجه الالجئين في مخيم الرمل
 .بالالذقية

 السلطات اللبنانية تستمر بالتضيق على الالجئين الفلسطينيين من سورية. 

 "41 "الجئاً فلسطينياً قضوا خارج سورية حتى نهاية أكتوبر الماضي. 

 المؤسسات األهلية في مخيم اليرموك تستمر في تقديم خدماتها. 
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 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
أصدرت مجموعة العمل من أجل " الالجئون الفمسطينيون من سورية إلى تركيا" تحت عنوان

صفحة من القطع الكبير يتطرق لمحديث عن  (21)فمسطينيي سورية تقريرًا توثيقيًا مكونًا من 
األوضاع العامة التي آلت إلييا أحوال الالجئين الفمسطينيين الذين فروا من جحيم الحرب من 

 .سورية إلى تركيا
حيث تناول التقرير األسباب التي دفعت بالالجئين الفمسطينيين إلى مغادرة مخيماتيم في سورية 
إلى تركيا وذلك بسبب األعمال العسكرية التي طالت معظميا، كما تحدث التقرير عن الطرق 
الرئيسية لموصول إلى تركيا، إلى ذلك ونوه التقرير بأن تركيا في الغالب ىي ليست المقصد 

 .بل ىي بمثابة نقطة العبور األبرز باتجاه أوروبا النيائي لفمسطينيي سورية،
 :يمكنكم االطالع عمى التقرير عبر الرابط التالي

http://goo.gl/sJLrz6 
 

 آخر التطورات
ال تزال االشتباكات العنيفة التي اندلعت منذ أيام في محيط مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين 
بحمب مستمرة، حيث يستخدم فييا الجيش النظامي والمعارضة السورية المسمحة مختمف أنواع 

األسمحة المتوسطة والثقيمة، ويذكر أن معظم أىالي المخيم قد غادروه وذلك إثر سيطرة المعارضة 
عميو وما تبع ذلك من أعمال قصف متكررة استيدفت منازل المخيم، إلى ذلك يعاني األىالي 

يومًا من صعوبات كبيرة خاصة مع غالء المعيشة " 558"الذين نزحوا عن منازليم منذ حوالي 
 .وانتشار البطالة في صفوفيم

أيام مّرت عمى من تبقى من أىالي مخيم درعا جنوب سورية ومنازليم دون ماء، حيث " 204"
تتفاقم معاناتيم مع توقف الخدمات الطبية داخل المخيم، وذلك بسبب الدمار الكبير الذي أصاب 

 ويزيد غياب المؤسسات ،مباني المخيم إثر القصف المتكرر الذي استيدفو خالل الشيور األخيرة
اإلغاثية عن المخيم تفاقم معاناة األىالي،مما أجبر المئات منيم لمنزوح إلى القرى والبمدات 

 .المجاورة وذلك ىربًا من القصف ومشكالت المعيشية
أما الالذقية فتتركز معاناة األىالي عمى الجانبين األمني واالقتصادي، حيث تنتشر الحواجز 

األمنية بكثرة في محيط المخيم مما أثر عمى حركة األىالي خصوصًا من ىم في سن الخدمة 
االلزامية خوفًا من اعتقاليم، أما اقتصاديًا فيعاني األىالي من انتشار البطالة في صفوف أبنائيم، 

 .األمر الذي ضاعف من األعباء االقتصادية التي تواجو سكان المخيم

http://goo.gl/sJLrz6
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وعمى صعيد آخر تستمر السمطات المبنانية باتخاذ القرارات التي من شأنيا التضيق عمى 
الالجئين الفمسطينيين والسوريين القادمين من سورية، حيث اتخذت بعض البمديات قرارات تحد 
من حركة الالجئين المقيمين فييا حيث منعت بعضيا التجوال عمييم بعد الساعة السابعة مساًء 
كما أصدر بعضيا اآلخر قرارات تمنع أن يؤجر أصحاب العقارات من المبنانيين المنازل ألكثر 

من عائمة قادمة من سورية، ويذكر أن السمطات المبنانية كانت قد اتخذت قرارات تحد من دخول 
 .الالجئين القادمين من سورية إلييا

 
 إحدى مخيمات المجوء في لبنان

 احصائيات
الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج  (41)أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسـطينيي سورية أنيا وثقت 

في  (3)في لبنان، و (4)في اليونان، و (6)مالطا، و( 6)في مصر، و (15)سورية، منيم 
 .في ليبيا، والجئ قضى في السويد (2)في إيطاليا، و (2)في تركيا، و (2)فمسطين، و

 
 لجان عمل أهمي

حمزة بن "نفذ متطوعو الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني أول أمس حممة تنظيف لمسجد 
 .في حي العروبة بمخيم اليرموك" عبد المطمب

إلى ذلك يستمر قسم الخدمات في ىيئة فمسطين الخيرية عممو في تنظيف مطريات الصرف 
الصحي في مخيم اليرموك، يأتي ذلك في إطار حرص الييئة عمى تقديم كافة الخدمات ألبناء 

 .المخيم، وتوفير بيئة صحية ليم
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تنظيف مطريات الصرف الصحي في مخيم اليرموك 

" أما في لبنان فقد أقام تجمع أطباء فمسطينيي سورية في لبنان محاضرة طبية تحت عنوان
وذلك في مراكز اإليواء الموجودة في مخيم عين الحموة حيث تناولت " أمراض الشتاء والوقاية منيا

- المحاضرة أىم األمراض التي تحصل في فصل الشتاء وخاصة في أماكن التجمعات البشرية 
بسبب االكتظاظ، وأىميا األمراض التنفسية وخاصة إلتياب البمعوم - كما في مراكز اإليواء 

لتيابات الرئة والقصبات والربو، كما تطرقت المحاضرة إلى  لتياب األذن الوسطى وا  والزكام وا 
كيفية التعامل معيا إن حصمت والوقاية منيا قبل حصوليا، من خالل بعض النصائح 

 .والتوصيات
 

 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا 57 يومًا، والماء لـ 570 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 487لميوم 
 . ضحية155عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .أثناء محاولتيم الوصول إلى أوروبا" 36"الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج سورية منيم " 38" •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 93" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي389



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 . يومًا عمى التوالي358

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 558نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 204حوالي : 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 : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


