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 المواد إدخال تستأنف" األونروا" يومًا، عشر خمسة دام توقف بعد"
 "اليرموك مخيم إلى الغذائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورية في فمسطينيتان ضحيتان. 
 أوربا إلى السفر محاولتهم أثناء سوريين فمسطينيين أربعة تعتقل السريالنكية الشرطة. 
 لمعيش البدائية الطرق الستخدام دفعتهم اليرموك مخيم سكان عند الحياة إرادة . 
 مخيمهم إلى عودتهم ينتظرون يزالوا ما السبينة مخيم هاليأ. 
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 : ضحايا
 الذي التفجير نتيجة بجراحو متأثراً  قضى ، بحمص العائدين مخيم أبناء من" شريح محمود"

 .11/4/2014 يوم بحمص عكرمة حي في الحبشي بالل مسجد استيدف
 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت قضى الشيح، خان مخيم أبناء من" صالح فايز محمد"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الميدانية التطورات
 من قميمة كميات إدخال أمس يوم اليرموك مخيم شيد يومًا، عشر خمسة من ألكثر دام توقف بعد

 عبر نسمة ألف 20 الـ قرابة تعدادىم البالغ اليرموك لسكان األونروا من مقدمة الغذائية الطرود
 اإلنسانية الحاالت من عدد إخراج مع ذلك ترافق المخيم، أول النظامي لمجيش التابع الحاجز
 .المخيم خارج لمعالج الصعبة

 سيطرة بعد خاصة وممتمكاتيم، منازليم إلى العودة بانتظار السبينة مخيم سكان يزال ما ذلك إلى
 والتشرد التيجير آالم وتجنيبيم ، 7/11/2013 يوم والمخيم السبينة منطقة النظامي الجيش
 .الخانقة واالقتصادية المعاشية األزمات وويالت
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 المناطق طال الذي القصف نتيجة والرعب اليمع من حالة دنون خان مخيم سكان عاش فيما
 .لو المتاخمة

 ذلك ترافق الشيح، خان مخيم سماء في الحربي لمطيران تحميق أمس يوم ُسجل عينو السياق وفي
 .بو المحيطة والمزارع لممناطق قصف مع

 الموت وطأة تحت ترزح سورية في الفمسطينية المخيمات جميع أضحت ذلك غضون وفي
 آالم يتجرعون جعميم ما والجرحى، الضحايا وسقوط والدمار لمقصف وعرضة اليومي، والحصار

 .متتالية مرات ومنازليم بيوتيم من والتيجير التشرد
 قوية انفجارات أصوات سماع بّدده النسبي اليدوء من حالة ساده فقد بحمص العائدين مخيم أما

 القريبة المناطق في النظامي والجيش الحر الجيش مجموعات بين عنيفة اشتباكات وقوع نتيجة
 .المخيم من
 

 المعيشي الوضع
 212 لميوم عميو النظامي الجيش يفرضو الذي الخانق الحصار تحت يقبع اليرموك مخيم يزال ال

 األطفال وحميب األدوية نفاد بسبب كبيرة إنسانية أزمات حدوث إلى أدى والذي التوالي عمى
 الغذائية، والمواد والطحين المياه توفر وعدم طويمة أشير منذ الكيربائي التيار انقطاع واستمرار

 لطيي الحطب استعمالك بدائية طرق استخدام إلى لمجوء دفعتيم سكانو عند الحياة إرادة أن إال
 وزراعتيا األراضي بعض باستصالح المخيم سكان قام وكذلك العدس، خبز وصنع الطعام

 .بالخضروات
 لجميع مناشدة المخيم في والممرضين األطباء من تبقى من وجو فقد الطبي الصعيد عمى أما

 إدخال أجل من لمتدخل واألونروا والفمسطيني السوري األحمر واليالل اإلنسان حقوق منظمات
 .المزمنة األمراض أصحاب وخاصة المخيم سكان لعالج الطبية والمستمزمات األدوية

 لو المجاورة والمناطق الفمسطينية المخيمات إلى نزحوا الذين السبينة مخيم سكان يعاني فيما
 .صعبة معيشية أوضاعاً  مخيميم في األمنية األوضاع تردي نتيجة
 زمنية لفترات الكيربائي التيار انقطاع من زينب السيدة مخيم سكان يشكو متصل سياق وفي

 . الخبز مادة عمى الحصول صعوبة و والمحروقات الغذائية المواد شح من يعانون كما طويمة،
 في لمسكان طبيعية حركة مع ذلك ترافق الشيح، خان مخيم في اليدوء من حالة سادت حين في

 .طويمة زمنية لفترات الكيربائي التيار انقطاع استمرار من األىالي معاناة ظل في ىذا داخمو،
 سريالنكا



 

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

 

 إلى السفر محاولتيم أثناء سوريين فمسطينيين الجئينن أربعة باعتقال السريالنكية الشرطة قامت
 . مطارىا عبر أوروبا

 " . الدالي بياء" و ،"شيابي حسام"،"السكافي عمي" ،"حسين محمد3 "ىم المعتقمون


