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 "دعوة لجعل مخيم اليرموك منطقة آمنة طيلة شهر رمضان"
 

 
 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت فً سورٌة جراء الصراع الدائر فٌها .

 قصف لٌلً على مخٌمً خان الشٌح والٌرموك. 

  أزمة رغٌف الخبز ما تزال قائمة فً مخٌم خان الشٌح بسبب إغالق
. معظم األفران نتٌجة عدم توفر مادة الدقٌق والمحروقات

  ًسكان مخٌم العائدٌن بحماة ٌشتكون من حمالت الدهم واالعتقال الت
. ٌشنها األمن السوري على مخٌمهم بٌن الفٌنة واألخرى
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم درعا، قضى متأثرًا بجراح " يوسف عيسى الزنغري"ارتقاء 

. أصيب بيا جراء سقوط قذيفة استيدفت طريق السد منذ أسبوع

 
 يوسف عيسى الزنغري

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد اندالع مواجيات بين مجموعات الجيش 
الحر والجيش النظامي بعد منتصف ليل أمس عمى عدة محاور استخدمت فييا األسمحة 

 وردت معمومات لمجموعة العمل تفيد بأن مجموعة من  أخرىالخفيفة والمتوسطة، ومن جية
الشخصيات الفمسطينية من مخيم اليرموك ومن خارجو تقدمت بمبادرة دعت فييا طرفي 

النزاع في سوريا بجعل مخيم اليرموك منطقة آمنة طيمة شير رمضان، ولجعل ىذا الشير 
الفضيل شيرًا لميدنة وحقنًا لمدماء، كما طالبت المبادرة بتمكين سكان المخيم من الدخول 

وعودة المشردين إلى ، والخروج لمتزود بالمواد الغذائية وتأمين كافة احتياجاتيم الضرورية
بيوتيم وممتمكاتيم بشكل آمن، ولتمتقي األسر مرة أخرى بعد طول معاناة مع التشرد 

. واالنفصال ولما لو من تأثير سمبي عمى كبار السن واألطفال
وأضاف البيان، إننا نييب بكم التفكير بتمك المؤثرات االيجابية لمثل ىذه الخطوة عمى تمك 
الفئة العمرية التي يصعب عمييا تحمل أوزار الصراع المسمح وخصوصًا عمى األطفال من 

 .حيث الحالة النفسية والتربوية
 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 مخيم خان الشيح
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لقصف ليمي اقتصرت أضراره عمى 

الماديات فقط، أما في ساعات الصباح فقد شيد المخيم ىدوًء حذرًا ترافق ذلك مع حركة 
طبيعية لحركة قاطنيو بداخمو، ومن الجانب المعاشي ما تزال أزمة رغيف الخبز قائمة في 

المخيم بسبب إغالق معظم األفران ألبوابيا نتيجة عدم توفر مادة الدقيق والمحروقات، كما 
 .يشكو السكان من نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية وغالء األسعار

 
 أمس يوم الشيح خان مخيم استهدف الذي القصف آثار من

 مخيم العائدين حماه
حالة من اليدوء النسبي ينعم بو أىالي مخيم العائدين بحماة ال يعكره إال حمالت الدىم 
واالعتقال التي يشنيا األمن السوري بين فترة وأخرى مما يثير اليمع والرعب لدى سكانو 

بسبب خوفيم عمى أبنائيم من االعتقال التعسفي، ومن جية أخرى أنباء وردت لمجموعة 
العمل تفيد بأن ىناك اتفاق تفاىم قد أبرم بين األمن السوري من جية وشباب المخيم من 

جية أخرى يتم بموجبو تسوية أمور المطموبين في المخيم لمجيات األمنية وذلك حسب زعم 
. المصدر

 
 مخيم الحسينية

شيد مخيم الحسينية حالة من اليدوء الحذر سادت حاراتو وأزقتو، ترافق ذلك مع سماع دوي 
انفجارات قوية بسبب قصف المناطق المتاخمة لو، أما من الجانب اإلنساني فيشكو سكانو 
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من غالء األسعار وشح المواد الغذائية واألدوية ومن استمرار انقطاع التيار الكيربائي 
 .واالتصاالت عنو لمدة طويمة

 
 :لجان عمل أهلي

، بدأت ىيئة فمسطين الخيرية حممة جديدة برش المبيدات "إطمع برى يا ناموس"تحت عنوان 
الحشرية في حارات مخيم اليرموك، وذلك بسبب انتشار الحشرات وتراكم القمامة، وارتفاع 

. درجات الحرارة، وبيدف الحفاظ عمى سالمة أىالي المخيم

 
حملة رش المبيدات الحشرية في مخيم اليرموك 

وبدورىا وزعت مؤسسة بصمة االجتماعية عدد من أكياس المواد الغذائية عمى العائالت 
الفمسطينية النازحة إلى مدينة أبناء الشيداء بمنطقة عدرا العمالية في دمشق، وذلك بيدف 

 .التخفيف من معاناتيم وآالميم

 
 العائالت الفلسطينية النازحةالمساعدات على مؤسسة بصمة توزيع 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :إفراج
 من مرتبات جيش التحرير الفمسطيني حيث كان معتقاًل " غيداأبوعدنان "اإلفراج عن المجند 

 .في سجن صيدنايا قرب دمشق
 

 :اعتقال
حسام "أنباء تتحدث عن قيام عناصر حاجز حميدة التابع لمجيش النظامي باعتقال الشاب 

 . وىما من سكان مخيم درعا،ووالده من حي الكاشف" الرديف
 

 :اختطاف
من أبناء مخيم خان " عبد الكريم عمي"أقدمت مجموعة تابعة لمجيش الحر باختطاف الشاب 

 .الشيح منذ عدة أيام
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