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وفد في مخيم اليرموك لمحاولة احياء اتفاق تحييده، وعودة ثالث عائالت "
 "إليه

 
 
 ( على التوالي09انقطاع المياه عن اليرموك يدخل يومه ). 

  التلقيح ضد شلل األطفال في مخيم اليرموكبدء حملة. 
 نقص حاد في الخدمات األساسية في مخيم درعا. 

 مستوصف األونروا هو الوحيد الذي يعمل في مخيم خان الشيح. 
 مدير عام "األونروا" يقوم بزيارة تفقدية في مخيم النيرب بحلب. 
 س لجنة فلسطينيو سورية في تركيا توزع بعض المساعدات في مدينة كل

 .التركية

 
 

 من اجتماع الوفد في مخيم اليرموك
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 آخر التطورات
أكد مراسلنا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق دخول وفد من خارج المخيم وذلك في 
محاولة إلحياء اتفاق تحييد المخيم، وأضاف المراسل بأنه حتى اللحظة لم تتسرب أي معلومات 

باإلضافة إلى عدد من ووليد الكردي،  "عن االجتماع الذي ضم كل من الشيخ "محمد عليان
 .ممثلي المجموعات المحسوبة على المعارضة السورية المسلحة

على التوالي، يأتي ذلك في ظل   (90)إلى ذلك يدخل انقطاع المياه عن منازل المخيم يومه
استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه عناصر من الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

( الجئًا 701يومًا، يذكر أنه وبسبب ذلك الحصار قد قضى )) 025) القيادة العامة منذ –
فلسطينيًا إثر نقص التغذية والرعاية الطبية في المخيم، وفي سياق متصل بدأت منظمة الهالل 
األحمر الفلسطيني بحملة تلقيح ضد شلل األطفال وذلك في مركزها الكائن في دير ياسين، حيث 

 .يم ممن هم دون الخمس سنواتتشمل الحملة جميع أطفال المخ
أما في الجنوب السوري فيعاني مخيم درعا من نقص حاد بالخدمات الطبية واإلنسانية إضافة إلى 
انقطاع المياه منذ أكثر من سبعة أشهر مما أجبر األهالي إلى اللجوء الستخدام اآلبار االرتوازية، 

ثية حيث توقفت وكالة األونروا عن تقديم وبشكل عام يشهد المخيم ضعفًا كبيرًا في الخدمات اإلغا
خدماتها داخل المخيم وذلك بسبب القصف واالشتباكات المتكررة التي لحقت بالمخيم والتي أدت 

 .%( من منازل المخيم15إلى دمار حوالي )

 
 أزمة المياه في مخيم درعا
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دمشق من ضعف وفي سياق متصل يعاني أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
بالخدمات الطبية حيث توقف المشفى الوحيد القريب من المخيم عن العمل منذ أكثر من عام، 
فيما لم يبقى سوى مستوصف وحيد تابع لألونروا والذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة 

تثناء لألهالي، إلى ذلك ال تزال جميع الطرقات الواصلة بين المخيم ومركز المدينة مقطوعة باس
 ."طريق "زاكية خان الشيح

وعلى صعيد آخر قام مدير عام األونروا "مايكل كينغسلي " بزيارة تفقدية لمنشآت الوكالة في 
تأتي الزيارة في ظل ظروف اقتصادية سيئة يعاني  ،مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب

أن المخيم والمناطق المحيطة  منها سكان المخيم، حيث تنتشر البطالة في صفوف األهالي، يذكر
 .به تشهد وقوع اشتباكات متكررة، ذلك بسبب موقع المخيم المجاور لمطار النيرب العسكري

ومن جانب آخر قامت لجنة فلسطينيو سورية في تركيا بتوزيع مساعداتها على أهالي مركز إيواء 
 .نيات والسجادكلس، وبعض العائالت القاطنة في المدينة حيث وزعت عليهم بعض البطا

 
 توزيع المساعدات في كلس

 لجان عمل أهلي
أطلقت هيئة فلسطين الخيرية حملة نظافة بعنوان "من أجل مخيم أنظف" وذلك بهدف رفع 
األنقاض والنفايات من شوارع مخيم اليرموك لمنع انتشار األوبئة واألمراض بين سكان المخيم، 

النفايات واألنقاض في مكان محدد من أجل أن يتم هذا وقد بدأ فريق الخدمات في الهيئة بجمع 
 .نقلها لخارج المخيم
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 كانون األول الجاري -ديسمبر 7المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :اليرموك مخيم  •

يومًا  05يومًا، والماء لـ  252على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  025لليوم 
 .ضحية 707على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :الحسينية مخيم  •
 .يوم على التوالي 222

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :السبينة مخيم  •
 .يومًا على التوالي 202

يومًا بعد سيطرة مجموعات  002نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :حندرات مخيم  •
 .المعارضة عليه

يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  227حوالي  :درعا مخيم  •
 .داخله

استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء  :الشيح خان مخيم  •
 ."خان الشيح -طريق "زاكية

 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة :دنون خان مخيم  •
هادئ نسبيًا الوضع  :في حمص وحماة العائدين و الرمل و زينب السيدة و جرمانا مخيمات  •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
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