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عائالت من مخيم حندرات بدأت بالعودة إلى مخيمهم بعد أن ضاقت بهم "
 "األرض وعانوا من آالم التشرد ومرارة النزوح

 

 
 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت فً مخٌم الٌرموك الٌوم. 

 قصف على مخٌم الٌرموك .

  اعتصام ألهالً مخٌم النٌرب احتجاجاً على تأخر األونروا بتوزٌع
. المساعدات المالٌة لهم

  سكان مخٌم الحسٌنٌة ٌعانون من استمرار الحصار الذي ٌفرضه الجٌش
. النظامً على مخٌمهم

  حالة من الهلع والخوف عاشها أهالً مخٌم خان الشٌح بسبب قصف
. المناطق المحٌطة بالمخٌم
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 :ضحايا
 قضى متأثرًا بجراحه جراء ،من أبناء مخيم اليرموك" محمد عيسى األبطح"ارتقاء الشاب 
 .قذيفة سقطت عمى شارع المدارس بمخيم اليرموك إصابته بشظايا

 
 محمد عيسى األبطح

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
وسقوط عدد من " محمد عيسى األبطح"أماكن متفرقة منه، أسفرت عن ارتقاء الشاب 

الجرحى جراء سقوط قذيفة عمى شارع المدارس، هذا وقد شهد المخيم حالة من الهدوء النسبي 
ليه بعد أن قام الجيش النظامي  ترافق ذلك مع حركة نشطه لدخول وخروج األهالي منه وا 

 .بفتح الحاجز التابع له أول المخيم
 

 مخيم خان الشيح
أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء مخيم خان الشيح سببت حالة من الخوف والفزع لألهالي 
تبين الحقًا بأنها نتيجة قصف المناطق المحيطة بالمخيم من الجهة الشرقية، أما من الجانب 

 عمى مداخل المخيم 68اإلنساني فيعاني سكان المخيم من الحصار الذي يفرضه حاجز 
 .ومخارجه ما سبب بنقص حاد في المواد الغذائية واألدوية والطحين والمحروقات
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 مخيم حندرات
وردت معمومات لمجموعة العمل تفيد بأن بعض العائالت المعدمة والفقيرة والتي ال تجد 

عمى  ، وذلك وسط توجس من أن يحسبواإليهمأوى من سكان مخيم حندرات بدأت بالعودة 
طرف من أطراف الصراع في سورية، حيث أكدت العائالت أن عودتها إلى المخيم هو 

بهدف إيجاد مأوى لهم بعد أن ضاقت بهم األرض وعانوا من ويالت التشرد والنزوح، لذلك 
يناشدون طرفي النزاع في سورية بتحييد المخيم وجعمه منطقة أمنة والسماح لمن يريد من 

. أبناء المخيم بالعودة إليه، كما يطالبون بخروج كافة الجهات المسمحة منه
 

 مخيم النيرب
 األونروا اعتصامًا أمام مستوصف مركز 16/7/2013نفذ أهالي مخيم النيرب يوم الثالثاء 

في المخيم، وذلك احتجاجًا عمى تأخرها بتقديم المعونات المادية لهم، وقد حمل األهالي مديرة 
األونروا المسؤولية الكاممة عن تأخر المعونات وعدم وصولها ألهالي المخيم الذين يشتكون 

 .من عدم اهتمام األونروا بهم
 

 مخيم الحسينية
أشار مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء النسبي نعم به مخيم الحسينية اليوم، ترافق 
ذلك مع حركة ضعيفة لدخول األهالي وخروجهم من المخيم، ومن الجانب االقتصادي يشكو 
سكان المخيم من الحصار المفروض عمى مخيمهم من قبل الجيش النظامي منذ عدة أشهر، 
والذي يسمح بموجبه بإدخال كميات قميمة من المواد الغذائية والخبز والخضار، كما يعانون 

من االعتقاالت التعسفية التي تطال أبناء المخيم من كال طرفي الصراع في سورية، إلى ذلك 
يعاني السكان من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم أليام وأسابيع 

 .عديدة
 

 :لجان عمل أهلي
تستمر هيئة فمسطين الخيرية في " رجعت سيارة الذباب"ضمن حممتها التي أطمقتها بعنوان 

مخيم اليرموك، برش المبيدات الحشرية في شوارع وحارات المخيم وذلك حفاظا عمى سالمة 
. أهالي المخيم
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وبدورها ما تزال مؤسسة جفرا مستمرة بحممة النظافة التي أطمقتها والتي تهدف إلى تنظيف 
 .حارات وشوارع مخيم اليرموك خالل شهر رمضان المبارك

 
  مؤسسة جفراحملة النظافة التي أطلقتها

 :اعتقال
فمسطيني الجنسية من قبل حاجز الجيش النظامي قرب " رامي سميمان"اعتقال الشاب  -

. 2013 تموز 7مدينة يبرود يوم األحد 
 ".محمد سممان"و" محمد دعاس"اعتقال شابين من مخيم الرمل في الالذقية وهما  -

 
:  األونروا

 الكائن في مزة جبل بالتعاقد مع عدة مطاعم في مدينة لألونروا حيفا التابع إيواءقام مركز 
دمشق لتقديم وجبات اإلفطار لمقاطنين في المركز من أبناء مخيم اليرموك والمخيمات 

 .الفمسطينية األخرى، هذا إضافة لتوزيعه سمل غذائية تغطي وجبة السحور
 

: لبنان
في خطوة جديدة نحو تخفيف معاناة النازحين من فمسطينيي سورية إلى لبنان وخصوصا 
الطمبة الجامعين أعمنت لجنة فمسطيني سورية في لبنان بأنها ترغب بتقدير أعداد الطالب 
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والذين منعتهم الظروف واألحداث األمنية ، الفمسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان
. الجارية في سورية من إتمام دراستهم الجامعية

وحرصًا من المجنة عمى البحث عن حمول بديمة لمساعدة الطالب وفي ظل نقص 
اإلحصائيات عن أعدادهم وظروفهم، تهيب المجنة من كل طالب فمسطيني سوري يقيم في 

لبنان تعبئة نموذج وضعته المجنة عمى الصفحة الخاصة بها خالل فترة الواقعة بين 
 ((.1/8/2013 وحتى 17/7/2013
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