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إدخال كمية من األدوية وحليب األطفال في إطار تنفيذ اتفاق رفع الحصار عن "
 "اليرموك

 
 

 قصف على مخيمي اليرموك وحندرات. 

 أهالي مخيم الحسينية يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم في أسرع وقت. 

  مخيم درعا يشتكون من القناصة المنتشرين على أسطح أهالي
 .المباني المطلة على حارات وشوارع المخيم

  المضربون عن الطعام من الالجئين في السجون المصرية يهددون
 .بتصعيد إضرابهم ليشمل التوقف عن تناول الماء أيضا  

 
 
 



 

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

 

 مخيم اليرموك
لثالثين مخيم اليرموك استهدفتا محيط شارع اأكد مراسل مجموعة العمل نبا سقوط قذيفتين على 

اقتصرت أضرارهما على الماديات، إلى ذلك " ساحة أبو حشيش"و بالقرب من مستوصف الجليل
سرت الفرحة بين األهالي عند سماعهم خبر إدخال كميات من اللقاح وحليب األطفال إلى داخل 

المشدد الذي فرض على مداخل  المخيم وذلك كخطوة أولى لتطبيق اتفاق الهدنة وفك الحصار
يومًا، إلى ذلك ساد هدوء نسبي منذ ساعات الصباح في  231ومخارج المخيم منذ أكثر من 

 .شوارع وأزقة المخيم وعلى كافة المحاور ترافق ذلك مع حركة نشطة لألهالي
، ورشة عمل حول 1123-22-12ثاء من جهة أخرى نظمت هيئة فلسطين الخيرية اليوم الثال

، بهدف وضع أسس للعمل الموحد في المخيم، (شبيك بين المؤسسات في مخيم اليرموكالت)
وكيفية تقديم األفضل للمجتمع الفلسطيني والوصول إلى الهدف المشترك من أجل تطوير العمل 

 .داخل المجتمع المحلي
 الجاعونةو  كما قامت هيئة فلسطين الخيرية ومؤسسة جفرا اليوم بحملة تنظيف في شارع المدارس

 .امتداد شارع صفد في المخيمو 

 
 من حمالت التنظيف في مخيم اليرموك

 مخيم حندرات
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن محيط مخيم حندرات شهد سقوط العديد من القذائف لم تسفر عن 
وقوع أي إصابات، أما على الصعيد اإلنساني فال يزال سكانه يعانون من شح المواد الغذائية 

 .ية وغالء األسعارواألدو 
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 مخيم الحسينية
يعاني سكان مخيم الحسينية الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الصراع الدائر في سورية من 

الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية بهم  اكتراثضائقة معيشية خانقة، كما يشتكون من عدم 
خاصة في مسألة عودتهم إلى مخيمهم بعد سيطرة الجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير 

 .على المخيم 22/21/1123وفتح االنتفاضة وجبهة النضال يوم ( القيادة العامة)فلسطين 
 

 مخيم درعا
طح المباني المطلة على حارات وشوارع يشكو أهالي مخيم درعا من القناصة المنتشرين على أس

المخيم والذين يقومون بقنص كل ما هو متحرك ما أدى إلى ارتقاء العديد من أبناء المخيم، أما 
على الصعيد اإلنساني فيعاني سكانه من نقص شديد في المواد األساسية والطبية واألدوية 

 .والمحروقات
 

 قدسيا
منطقة قدسيا مجددًا والذي يضم آالف العائالت  أنباء عن إغالق الجيش النظامي لطريق

الفلسطينية النازحة إليه من مخيم اليرموك والمناطق المجاورة له بسبب تدهور الوضع األمني في 
مناطقهم، أما على صعيد العمل اإلغاثي فقد قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني 

لديها، حيث استفاد من هذه الحصص أكثر  بتوزيع حصص غذائية لألسر المحتاجة والمسجلة
 .أسرة في قدسيا[ 01]من 

 
 غذائية لألسر المحتاجةالحصص التوزيع 
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 :مصر
يهددون بتصعيد " قسم المنتزه"الالجئون الفلسطينيون السوريون المضربون عن الطعام في سجن 

حال عدم  إضرابهم ليشمل اإلضراب عن تناول الماء أيضًا، وذلك ضمن خطوات تصعيديه في
استجابة السلطات المصرية لطلباتهم باإلفراج الفوري عنهم، ويذكر أن الالجئين الفلسطينيين 
السوريين المعتقلين يدخلون في إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، وذلك احتجاجًا 

امة على استمرار اعتقالهم في ظروف غير إنسانية بالرغم من صدور قرار من النيابة الع
 .المصرية باإلفراج عنهم

 
 :لبنان

اعتصامًا  10/22/1123نفذ الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان يوم أمس 
 .أمام عيادة األونروا في مخيم البداوي شمال لبنان احتجاًجا على سياسة األونروا بحقهم

 
 في مخيم البداوي شمال لبناناعتصام اليوم 

 :األردن
تثير العديد من  "سايبر سيتي"قضية الالجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في مجمع 

األسئلة حول دور كل من الحكومة األردنية، والحكومة الفلسطينية متمثلة في السفارة الفلسطينية 
نهاء معان اة في عمان، ودائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، واألونروا في حل وا 

 .هؤالء الالجئين
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حيث تتضارب األنباء حول العدد الحقيقي للالجئين هناك بحيث ُيقدر عدد المحتجزين في 
 ،الجئًا، ويشكو الالجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا إلى األردن 311 -111المجمع بنحو

الذي يتألف من بناية سكنية ( سايبر ستي)داخل سكن  "غير إنسانية"من ظروف يصفونها بأنها 
غرفة كانت مخصصة للعمال اآلسيويين مما دفع  241طبقات تحتوي على  2واحدة تتألف من 

 .بعدد من العائالت إلى الهروب، وأصبحوا مطلوبين لقوات األمن األردنية
وهم من الذين ُأجبروا  يشار أن العشرات من هؤالء الالجئين يحملون أرقامًا وطنية أردنية،

 .2791وأهاليهم على مغادرة األردن بعد أحداث أيلول األسود عام 


