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خمسة أيام مّرت عمى توقيع اتفاق تحييد مخيم اليرموك، وال جديد إال "
 "زيارة وسطاء

 
 
 
 

 تجدد القصف على مخيم النيرب، وسط انتشار لظاهرة بيع المخدرات فيه. 

 نقص حاد بالخدمات الصحية في مخيم درعا، وأزمات اقتصادية في مخيم الرمل. 

 السلطات الهنغارية تنقل عائلة فلسطينية من السجن إلى أحد مخيمات الالجئين. 

  راكان حسين"منظمات حقوقية وإنسانية تتضامن مع الالجئ الفلسطينيي "
 .بهنغاريا

 
 

 اليرموك ينتظرون عند مداخل مخيميم مجموعة من أىالي مخيم
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 آخر التطورات
بعد مرور خمسة أيام عمى توقيع اتفاق تحييد مخيم اليرموك تجمع عدد من أىالي المخيم عند 

مداخل مخيميم وسط حالة من التفاؤل خيمت عمى األجواء، خاصة بعد زيارة أحد أعضاء مبادرة 
بجولة داخل المخيم لمتأكد من تنفيذ بند إخالء المخيم " أبو خالد غزال"تحييد المخيم، حيث قام 

من المقاتمين القادمين من خارجو، فيما بدأت الييئات األىمية العاممة داخل المخيم بتنظيف شارع 
اليرموك الرئيسي وساحة الريجة، عمى أن يتم في وقت الحق إزالة السواتر التربية وفتح الطرقات 
من جية جامع البشير عمى أن تتولى محافظة دمشق تمك الميمة، إلى ذلك شيد المخيم حالة 

من االرتياح والتفاؤل بحل قضية مخيميم، ومن جانب آخر تعرض مخيم النيرب لالجئين 
الفمسطينيين بحمب لمقصف بعدد من القذائف التي استيدفت منازل المدنيين مسببة أضرارًا مادية، 

فيما لم يسجل وقوع إصابات، ويذكر أن المخيم الذي يخضع لسيطرة الجيش السوري النظامي 
 وفي سياق متصل يعاني ،يتعرض بشكل مستمر لمقصف بالقذائف والصورايخ محمية الصنع

المخيم من انتشار ظاىرة بيع المخدرات وبعض الحبوب الميدئة بشكل كبير وعمني في شوارعو، 

 
 من آثار القصف عمى مخيم النيرب

أما في الالذقية فيعاني مخيم الرمل لالجئين الفمسطينيين من انتشار البطالة في صفوف أبنائو 
يجارات المنازل، وفي ذات السياق يعاني مخيم درعا جنوبي  إضافة إلى غالء المواد التموينية وا 
سورية من نقص حاد بالخدمات الصحية واألساسية في المخيم وذلك بسبب القصف المتكرر 

 .الذي استيدفو وتسبب بدمار العشرات من منازل المدنيين بشكل كامل
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 هنغاريا
قامت السمطات الينغارية باإلفراج عن عائمة فمسطينية سورية كانت تحتجزىا في سجونيا بحجة 

 اقتادت "إن الشرطة الينغارية"الدخول غير الشرعي إلى أراضييا، إلى ذلك قال مراسل المجموعة 
أفراد العائمة إلى مخيم خاص بالالجئين لحين محاكمتيم، وبدورىا أكدت السفيرة الفمسطينية في 

بأنو من المتوقع ترحيل العائمة إلى صربيا، والسبب في ذلك ألن العائمة " ماري انطوانيت"ىنغاريا
الناشطة السياسية  migszol وفي سياق متصل عقدت مجموعة رفضت تقديم المجوء في ىنغاريا،

راكان "في الدفاع عن المياجرين وحقوق األقميات والمضطيدين وبحضور الالجئ الفمسطيني 
اجتماعًا بحثت فيو سبل تفعيل قضيتو وجعميا قضية رأي عام، فيما طالب المجتمعون " حسين

 .من الصحافة المحمية متابعة قضية ركان وتسميط الضوء عمى معاناة الميجرين من سورية
الجدير ذكره أن ركان حسين كان قد أعمن إضرابًا عن الطعام وذلك إحتجاجًا عمى عرقمة 
السمطات الينغارية لم شممو بأبنائو بحجة أنيا ال تعترف عمى وثائق السفر السورية التي 

 .بحوزتيم

 
 راكان حسينالالجئ من االجتماع الذي عقد لمبحث بقضية 

 
 لجان عمل أهمي

حصة غذائية عمى أىالي مخيمي  350 الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني توزع حوالي 
خان الشيح وخان دنون، إلى ذلك بدأ فريق من متطوعي الييئة بتجييز عدد من الحصص 

 .الغذائية لتوزيعيا عمى األىالي في مخيم اليرموك
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 عمى أهالي مخيمي خان الشيح وخان دنونتوزيع الحصص الغذائية عمى 


