
 

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

 

 

 
 

 

 "إدخال كمية محدودة من المساعدات الغذائية إلى داخل مخيم اليرموك"

 
 
 

 

 أعمال قصف واشتباكات عنيفة شهدها مخيم درعا. 

  قدسيا والعاصمة دمشقاستمرار إغالق الطرق الواصلة بين. 

  أهالي مخيم خان دنون يشتكون من تجاوزات عناصر حاجز الجيش

 .النظامي

  مناشدات يطلقها الالجئون الفلسطينيون المحتجزون في مجمع

 .سايبر ستي في األردن
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 :ضحايا
قضى إثر نقص التغذية والرعاية الصحية بسبب الحصار على مخيم " هللا حسن ندى عبد"

 .اليرموك
 

 مخيم اليرموك
حالة من التفاؤل تسود مخيم اليرموك بعد دخول المساعدات الغذائية ألول مرة إلى داخل المخيم 
واإلستعداد لتوزيعها في إحدى المدارس التابعة لألونروا، حيث دخلت أمس ثالث سيارات تحمل 

د من الحاالت شعار األمم المتحدة محملة بمساعدات غذائية، إلى ذلك تم يوم أمس إخراج العدي
اإلنسانية إلى خارج المخيم، كما وزعت الطرود الغذائية على األهالي بالقرب من شارع راما حيث 

 .شهد التوزيع ازدحامًا شديداً 

 
 المساعدات التي دخلت مخيم اليرموك باألمس

 مخيم درعا
المحيطة  أعمال قصف واشتباكات عنيفة شهدها أمس مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين والمناطق

به، مما تسبب بوقوع أضرارًا مادية كبيرة، في حين استمرار معاناة األهالي بسبب فقدان معظم 
 .المواد الغذائية والطبية األساسية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر المحروقات

 
 قدسيا

ما أدى إلى نفاد العديد م ،مازالت الطرقات الواصلة بين بلدة قدسيا ومركز العاصمة دمشق مغلقة
من المواد الغذائية األساسية، ويشار أن اإلغالق بدأ منذ حوالي ستة أيام، في ظل استقبال البلدة 

 .المئات من العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيماتها بسبب القصف والحصار
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 مخيم خان دنون
عناصر الحاجز التابع للجيش معاملة غير إنسانية يتعرض لها أهالي مخيم خان دنون من قبل 

النظامي أول المخيم اتجاههم، حيث قام عناصر الحاجز يوم أمس بإجبار عمال وكالة األونروا 
على إفراغ كامل حمولة الشاحنة المليئة بالسلل الغذائية المخصصة ألبناء المخيم ومصادرة 

 .بعضها
 

 األردن
يناشدون منظمات حقوق اإلنسان الالجئون الفلسطينيون من سورية في مجمع سايبر ستي 

حيث  ،ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واألونروا اإلسراع بحل مشاكلهم ووضع حد لمآساتهم
يشتكي الالجئون من عزلهم ومنعهم من التواصل مع محيطهم ويعاملون معاملة المعتقلين في 

يسمح لهم بالخروج إال  معسكر أشبه بمركز اعتقال أمني مغلق حيث يحتجز الالجئون فيه وال
 .ضمن قيود وكفاالت

طبقات  6الجدير ذكره أن معسكر سايبر ستي هو عبارة عن بناية سكنية واحدة تتألف من 
بالقرب من الحدود ( كم شمال عمان 011حوالي )غرفة تقع في مدينة الرمثا  041تحتوي على 

 .نع المدينة الصناعية في إربدمع سوريا وهو أساسًا مقر إقامة لعمال آسيويين يعملون في مصا
 

 مخيم الحسينية
أهالي مخيم الحسينية ال يزالون ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى مخيمهم الذي يسيطر عليه 

 .الجيش النظامي منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم الوعود المتكررة لهم بقرب عودتهم
الجيش النظامي ومجموعات من ويذكر أنه منذ عدة أشهر شهد المخيم إشتباكات عنيفة بين 
 .الجيش الحر انتهت بسيطرة الجيش النظامي عليه بشكل كامل

 
 

 اعتقال
وزوجته من منزلهما الكائن في باب توما بدمشق، الجدير " فراس شهابي"اعتقل يوم أمس  -

كمستشار ( اليونيسف)ذكره ان الشهابي يعمل في منظمة االمم المتحدة للطفولة واالمومة 
وهو مدير سابق لبرنامج الشباب في  ،لبرامجها التي ُتعنى بالتنمية واليافعينومدرب 

 .ومشروع تطوير الشبابوكالة األونروا 
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 فراس شهابي

أمجد "كما سجلت أمس عدة اعتقاالت في مخيم العائدين في حمص طالت كالً  من  -
مصطفى "و 2014/2/23 يوم "بشير الشعبي"، و4104/4/01يوم " محمد هدبة

 ."عثمان
 

 لجان العمل األهلي
تحليل )بعنوان التدريب في هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك دورة تدريبية و  أقام قسم التنمية

، وذلك بهدف تطوير وتأهيل الكوادر التطوعية في مختلف الهيئات (احتياجات التدريب
 .والمؤسسات األهلية العاملة في اليرموك

 
 التدريبتحليل احتياجات دورة 


