
 

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

 

 

 
 

 

اندالع اشتباكات في مخيم اليرموك، وعودة شبكة الهاتف األرضي "
 "لمعمل في مخيم خان الشيح ADSL وخدمة االنترنيت

 
 
 

  جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً تبدأ حملة لتعقٌم المٌاه داخل بٌوت مخٌم

 .الٌرموك

  الجئ فلسطٌنً سوري ٌروي شهادته حول المعاملة غٌر اإلنسانٌة التً تلقاها
 .فً السجون الصربٌة

  فلسطٌنٌو سورٌة ٌنظمون وقفات تضامنٌة منددة باستمرار العدوان
 .على قطاع غزة" اإلسرائٌلً"

 هٌئة فلسطٌن الخٌرٌة تقٌم إفطاراً جماعٌاً لألٌتام فً مخٌم الٌرموك. 

 
 

 مخيم اليرموك
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 آخر التطورات
 ADSLشيد مخيم خان الشيح في ريف دمشق عودة شبكة الياتف األرضي وخدمة االنترنيت 

 يومًا، ومن جية أخرى سادت حالة من 25لمعمل في المخيم وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 
اليدوء الحذر في أحياء وشوارع المخيم، تخممو سماع انفجارات قوية نتيجة قصف المناطق 

 .المتاخمة لو
أما من الجانب المعاشي فال يزال سكان المخيم يرزحون تحت وطأة الحصار الذي يفرضو 

الجيش النظامي عمى المخيم، ما أدى إلى نقص حاد في أغمب المواد الغذائية والسمع وعدم توفر 
 .مادة الخبز واألدوية

في غضون ذلك شيد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين في جنوب العاصمة السورية دمشق 
اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسمحة من جية والجيش النظامي من جية أخرى عمى 

محور بمدية اليرموك في شارع فمسطين، فيما استئنفت األونروا يوم أمس توزيع كميات محدودة 
 .من المساعدات الغذائية عمى أىالي المخيم

أما عمى الصعيد الطبي فيشكو سكان اليرموك من نقص حاد في األدوية والمستمزمات والكوادر 
الطبية، وفي سياق متصل بدأت جمعية اليالل األحمر الفمسطيني حممة لتعقيم المياه في بيوت 
األىالي داخل اليرموك وذلك ضمن حمالت الوقاية من انتشار األوبئة وحمالت التوعية بالحفاظ 

 .عمى النظافة العامة والشخصية التي تقوم بيا الجمعية
 6ومن جية أخرى تستمر حمالت التمقيح في النقطة الطبية عند شارع راما لمن أعمارىم فوق ال

 حاالت 105أشير خوفًا من انتقال عدوى األمراض الى أبناء المخيم بعد تسجيل أكثر من 
 .بمرض التفوئيد

يشار أن سكان مخيم اليرموك يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع مناطق 
 .المخيم لعدة أشير، وانقطاع خدمة االنترنت واالتصاالت الخموية منذ فترة زمنية طويمة

أما في جنوب سورية فما زالت األزمات المعيشية تتفاقم في مخيم درعا لالجئين الفمسطنينين، 
حيث يعاني األىالي من أزمات في الخبز والمواد الغذائية والكيرباء ويزيد من صعوبة األوضاع 

 .فيو ارتفاع وتيرة القصف عمى المخيم والمناطق المجاورة لو
وفي السياق ذاتو يشتكي سكان مخيم الرمدان من أزمة إنسانية خانقة طاولت لقمة عيشيم نتيجة 
النقص الحاد في المواد التموينية ومادة الخبز التي أصبحت اليم اليومي ليم، اضف إلى ذلك 

عدم توفر مواد المحروقات كالبنزين والمازوت والكاز غاز الطيي، واستمرار انقطاع التيار 
 .الكيربائي وشبكة االتصاالت السمكية والالسمكية
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الجدير ذكره أن مخيم الرمدان ىو من المخيمات الفمسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي 
وأقرب مدينة لممخيم مدينة الضمير التي يبعد عنيا ، كم 50لمدينة دمشق بمسافة مايقارب 

وسكن ،  كم تقريبًا، وقد أنشئ في الخمسينات من القرن العشرين أي بعد النكبة بسنوات 9مسافة
طبرية حطين الشجرة الرممة  )المخيم العديد من األسر من مختمف المدن والقرى في فمسطين 

 .(عجور صفد دالتا
 

 لجان عمل أهمي
أقامت ىيئة فمسطين الخيرية إفطارًا جماعيًا لأليتام وعائالتيم في مقرىا بمخيم اليرموك وذلك 
ضمن مشروع كفالة األيتام الموجود ضمن خطة عمل الييئة منذ سنوات، وذلك بيدف زرع 

البسمة والسرور في نفوس األطفال وعائالتيم والتخفيف من وطأة الحصار المفروض عمييم منذ 
 .أكثر من عام وما سببو من معاناة وآالم ليم

فيما ال تزال الييئة تقوم بإيصال الماء لبيوت أىالي مخيم اليرموك في ظل النقص الشديد الذي 
يعانيو المخيم من الماء وانقطاع تام لمكيرباء ومنع دخول المحروقات الالزمة لتشغيل مولدات 

 .المياه

 
اإلفطار الجماعي لأليتام 

 صربيا
ال تزال فصول معاناة الالجئين الفمسطينيين السوريين المحتجزين في السجون الصربية بتيمة 
اليجرة غير الشرعية في تفاقم بسبب المعاممة غير اإلنسانية التي يتمقونيا في تمك السجون، 

وبحسب إفادة أحد الالجئين الذين كانوا محتجزين في السجون الصربية أن إدارة السجن كانت 
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إن :"(م)تعامميم معاممة سيئة لمغاية تصل حد الضرب والشتم واإلذالل في بعض األحيان، وقال 
السجن يفتقر ألدنى مقومات النظافة سواء منيا الشخصية أو العامة األمر الذي عرضنا لإلصابة 

بأمراض معدية، وأضاف بأننا معاناتنا الحقيقية تجمت في القوانين الصارمة التي كانت تطبق 
ذا تأخر أحدنا عن  عمينا حيث أن كل شيء بموعد فوجبة اإلفطار الساعة السادسة صباحًا، وا 

الموعد المحدد لمطعام أو االجتماع فمصيرنا العقاب والضرب والشتم من قبل السجانين، وأردف 
بأن ىناك اجتماعان أحدىما صباحي والثاني مسائي يومًا وىذا ما أشعرنا بأننا داخل معتقل يراد 
منو النيل من إنسانيتنا ومعاقبتنا ألننا فررنا من الموت في سورية بحثًا عن األمن واآلمان في 

 .تمك البالد
 الجئًا فمسطينيًا سوريًا معظميم من مخيم خان الشيح 29يشار أن األمن الصربي كان قد اعتقل 

 حيث تم ، أثناء محاولتيم السفر إلى أوروبا عبر أحد المطارات الصربية11/7/2014يوم 
 وتم 16/7/2014احتجازىم في سجن كاب دوم بمدينة نيس الصربية ومن ثم أطمق سراحيم يوم 

 .ترحمييم إلى مقدونيا
 

 لبنان
عن تعبئة بطاقات الصراف اآللي  (األونروا)أعمنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

  حزيران30الخاصة بالالجئين الفمسطينيين من سورية الذين دونوا معموماتيم لدى الوكالة حتى 
2014. 

يشار أن عدد الالجئين الفمسطينيين السوريين الميجرين إلى لبنان بحسب إحصائيات األونروا بمغ 
 . ألف عائمة14 ألف شخصًا، أي ما يقارب 51حوالي

 
 وقفات تضامنية

نظمت الجالية الفمسطينية في شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية وقفة احتجاجية نددت بالعدوان 
رفع المتضامنون األعالم الفمسطينية والالفتات التي ، عمى قطاع غزة وطالبت بوقف العدوان

تطالب بوقف القصف عمى غزة كما رددوا ىتافات تطالب بحماية المدنيين بقطاع غزة من 
 .العدوان الصييوني الذي يستيدف األطفال والنساء والشيوخ

فيما شارك شباب مخيم اليرموك بفعالية الشموع التي أقيمت أمام مجسم جدار الفصل العنصري 
في أوسمو أمام كنيسة يعقوب تضامنًا مع شيداء غزة فمسطين وتنديدًا باستمرار العدوان 

 .الصييوني الوحشي عمى قطاع غزة
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كما نفذ شباب المخيمات الفمسطينية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني واألىمية الداعمة 
لحقوق الشعب الفمسطيني في العاصمة السويدية وقفة تضامنية مع أىالي قطاع غزة طالبوا فييا 
بوقف العدوان الصييوني عمى قطاع غزة وتندد بالمجازر التي يرتكبيا الكيان الصييوني بحق 

 .الشعب الفمسطيني

 
 الوقفة التضامنية مع غزة في شيكاغو


