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أهالي مخيم العائدين بحماة يعتصمون أمام مقر األونروا ويطالبونها "
 "بتقديم المساعدات العاجلة لهم

 

 
 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك .

 نداء استغاثة من أهالي مخيم خان دنون. 

  انقطاع خدمة شبكة االنترنت عن معظم مناطق مخيم اليرموك منذ
. يومين
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 :ضحايا
. من أبناء مخيم درعا، قضى إثر اشتباكات بمدينة درعا" أحمد الرفاعي" ارتقاء الشاب

 
 مخيم اليرموك

أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف 
استيدفت شارع المغاربة ومحيط شارع فمسطين، اقتصرت األضرار عمى الماديات، تزامن 
ذلك مع اندالع مواجيات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى محور بمدية 

اليرموك في شارع فمسطين استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، كما شيد المخيم في 
ليو عبر الحاجز التابع  ساعات الصباح الباكر حركة نشطة لخروج ودخول األىالي منو وا 
لمجيش النظامي أول اليرموك، ىذا وأشار مراسمنا إلى انقطاع خدمة شبكة االنترنت عن 

 .معظم مناطق المخيم منذ يوم أمس الخميس حتى لحظة إعداد التقرير

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك

 مخيم خان دنون
 اواألونرونداء استغاثة أطمقو سكان مخيم خان دنون طالبوا فيو منظمة التحرير الفمسطينية 

وكافة مؤسساتيا ومؤسسة الالجئين في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وكافة الفصائل 
ومنظمات المجتمع المدني بالعمل بشكل جدّي وواضح مع جميع أطراف الصراع في سورية 
خراجو من ىذه الدائرة وذلك ألنو يعتبر المركز والمأوى الوحيد  عمى تحييد مخيم خان دنون وا 
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واألخير لممخيمات الفمسطينية المنكوبة، كما طالبوا األونروا بزيادة عمميا في المخيم وعدم 
االقتصار في عمميا عمى مراكز اإليواء حيث أن أوضاع الناس خارج مراكز اإليواء وداخميا 

متشابية، ووضع مؤسسة الالجئين أمام مسؤولياتيا والطمب منيا التحرك العاجل إلغاثة 
المخيم، وشددوا عمى ضرورة قيام الييئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية تقديم المعونات 

العاجمة والتخفيف من حّدة الفقِر والحاجة الواقعتين عمى أىالي المخيم من جية وضيوفو من 
جية أخرى بسبب الغالء الفاحش وتضاعف األسعار عدة مرات، وتأمين مقبرة لدفن الموتى 

في المخيم بشكل سريع وعاجل بسبب امتالء مقبرة المخيم بشكل كامل حيث بدأ أىالي 
المخيم بدفن موتاىم في الفراغات الضيقة بين القبور لذلك نناشد المعنيين بالوقوف عند 

وأكدوا بأن الحمول التي ينتظرىا أىالي مخيم خان دنون تتعدى المساعدات المالية  مسؤولياتيم
والعينية مع أىميتيا القصوى في الوقت الراىن وأىمية استمرارىا، بل يتطمب ذلك من الجميع 
رفع وتيرة الحركة السياسية والدبموماسية مع كل األطراف المعنية من أجل إنقاذ مخيمنا من 

. الوضع المأساوي الذي وصل إليو
الجدير ذكره أن مخيم خان دنون يقع جنوب العاصمة السورية دمشق، وىو من أشد 

 عائمة من المخيمات الفمسطينية والمناطق 3500المخيمات الفمسطينية فقرًا وىو يستقبل 
 .المجاورة لو والتي نزحت إليو جراء تدىور األوضاع األمنية في مناطقيم

 
 مخيم خان الشيح

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لقصف ليمي طال المزارع المحيطة 
بو ما سبب حالة من اليمع والخوف لسكانو، الذين يعانون من أزمات معيشية خانقة أىميا 

أزمة في الحصول عمى رغيف الخبز بسبب الحصار المفروض عمى المخيم من قبل الجيش 
النظامي وعدم توفر الطحين والمحروقات، كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي 

 .واالتصاالت عن المخيم بشكل مستمر
 

 مخيم العائدين حمص
أكد مراسل مجموعة العمل بأن ىناك انتشار لظاىر تعاطي المخدرات بين صفوف المراىقين 

والشباب في المخيم العائدين لالجئين الفمسطينيين بحمص، حيث باتت ىذه الظاىرة تؤرق 
األىالي مما دفع جمعية اليالل األحمر الفمسطيني بحمص إلقامة ورشة عمل لدراسة تمك 

الظاىرة والعمل عمى الحد منيا، حيث عقدت الورشة في بداية الشير الجاري بمشاركة 
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ممثمين عن الفصائل الفمسطينية ووكالة الغوث ومؤسسة الالجئين وفعاليات من المجتمع 
المحمي، حيث اتفقوا عمى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطوات العممية التي تم طرحيا في 

. ىذه الورشة
 من الشير 22وعقدت المجنة لقائيا األول األسبوع الماضي عمى أن يتم عقد لقاء آخر في 

 .الحالي لوضع اآلليات والخطوات لمبدء بمكافحة ىذه الظاىرة
 

 مخيم العائدين حماة
 في المخيم، األونروانفذ أىالي مخيم العائدين بحماة يوم أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب 

وذلك احتجاجًا عمى تجاىل األونروا ليم وتأخرىا في تقديم المساعدات المالية ليم، كما 
 الجدير ،طالبوىا بتقديم المساعدات العاجمة لألىالي من دواء ومواد غذائية وحميب لألطفال

 لم تقدم سوى مساعدة مالية واحدة لسكان مخيم العائدين من بدء الصراع في األونروا أنذكره 
 .سورية

 
 :افراج
من أىالي مخيم حندرات حيث كان معتقاًل " خالد قويسمة"أنباء عن اإلفراج عن الشاب  -

. لدى المخابرات الجوية
 .من مخيم الرمل بعد اعتقالو لعدة أشير" أمين شاويش"اإلفراج عن الشاب  -

 
 :اعتقال

من سكان مخيم اليرموك معتقاًل في السجون  ( عاما26)" حسام عريشة"ما يزال الشاب  -
. السورية منذ أكثر من سبعة أشير وأنباء تشير بأنو موجود في فرع فمسطين

فمسطينية " سعاد الطيب"اإلغاثي لممرة الثانية األمن السوري يعتقل الناشطة في المجال  -
.  المعتقمة ميندسة من سكان مخيم اليرموكأنالجنسية، يشار 
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