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والبحرية ...انفجار عبوة ناسفة أمام مقر جبهة النصرة في مخيم اليرموك"
 "اإليطالية تنقذ قارب يقل عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين

 
 

 

 ضحية فلسطينية من أبناء مخيم النيرب يقضي تحت التعذيب. 
 استمرار توقف توزيع المساعدات الغذائية على أهالي اليرموك. 

 أزمة مياه وكهرباء في مخيم النيرب .

 ارتفاع حدة االشتباكات في محيط مخيم حندرات بحلب .

  هيئة فلسطين الخيرية تقوم بإخماد النيران التي اندلعت في أحد منازل مخيم
. اليرموك

  السلطات األردنية تمنع مندوبا األونروا من الدخول إلى مخيم سايبر ستي لتفقد
. أحوال الالجئين الفلسطينيين السوريين فيه

 ليبيا تعتقل عدد من فلسطينيي سورية أثناء محاولتهم مغادرة ليبية عبر البحر .

 

 قوارب الموت
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 ضحايا
من سكان مخيم النيرب تحت التعذيب في سجون النظام السوري وذلك " إياد حنينو"قضى الشاب 

. بعد اعتقال دام حوالي العام
 

 آخر التطورات
شيد مخيم اليرموك يوم أمس انفجار عبوة ناسفة وضعت أمام مقر لجبية النصرة مقابل مشفى 

أن ىذا "فمسطين، اقتصرت أضرارىا عمى الماديات، وبحسب ما أكده مراسل مجموعة العمل 
اإلنفجار يأتي في ظل تصاعد وتيرة اإلغتياالت واالعتقاالت السياسية التي شيدىا مخيم اليرموك 
في اآلونة األخيرة، والتي طالت العديد من الشخصيات الفمسطينية من أىالي مخيم اليرموك في 

أحمد "والشابين " بياء صقر"الفترة الماضية، حيث كان آخرىم عضو تجمع أبناء اليرموك 
. عمى يد مجموعة مجيولة اليوية" عبد اهلل بدر" والشاب" السيمي

فيما يستمر توقف إدخال المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك، بسبب أعمال القنص 
. واالشتباكات التي شيدتيا منطقة توزيع الطرود الغذائية أول المخيم في األيام الماضية

ومن جية أخرى يعاني سكان مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين في حمب من أزمات اقتصادية 
ومعيشية خانقة جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، ومما زاد من معاناتيم عدم توفر المياه 

واستمرار انقطاع مياه الشرب عن جميع أرجاء المخيم منذ عام ونصف، مما اضطر األىالي بعد 
أن فقدوا األمل بعودة المياه لمجوء إلى حفر اآلبار وتمديد شبكة خراطيم مياه ومدىا إلى الحارات 

. لمخزان سعة ألف ليتر  $(1.5) ليرة 200الضيقة وبيع الماء بسعر 

 
  في مخيم النيربمياهال خراطيم اتتمديد شبك
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إلى ذلك ما يزال مخيم النيرب يقبع في ظالم دامس منذ عدة أشير وحتى المحظة، ما اضطر 
سكانو لمجوء إلى االشتراك بمولدات خاصة من أجل إيصال التيار الكيربائي إلى منازليم 

. وحاراتيم
في غضون ذلك ما زالت وتيرة االشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات المعارضة السورية والجيش 
النظامي في المناطق القريبة من مخيم حندرات ومنطقة السجن المركزي بحمب والقرى المحيطة 

فيما ال يزال .بو، يترافق ذلك مع تعرض المخيم لمقصف بالبراميل المتفجرة بين الحين واآلخر
سكان المخيم يشتكون من وطأة المعاناة التي تسببت بيا عممية النزوح عن مخيميم إلى المناطق 

. المجاورة في مدينة حمب

 
 مخيم حندرات

 
، تزامن ذلك مع  خان الشيحمارع مخيوعمى حارات ًشوفي السياق ذاتو خيم اليدوء الحذر 

 نأما م،  المتاخمة لوطق المناف نتيجة قصمت أرجاء المخيزية ىوات انفجارات قوسماع أص
 .ًقات ًاأل دًيةرائية ًالمحذاد الغو في المديد شص نقنفيعاني سكانو مالمعيشية الناحية 

 
 األونروا

عن أسماء أىالي مخيمي النيرب  (األونروا)أعمنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
 . ليرة سورية10000وحندرات الذين لم يستفيدوا من المعونات المالية السابقة فئة ال 
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 لجان عمل أهلي
قام فريق الدفاع المدني في ىيئة فمسطين الخيرية يوم أمس بإخماد حريق نشب في أحد المنازل 

 آذار مقابل مشفى فمسطين بمخيم اليرموك نتيجة القصف الذي استيدف المخيم، والذي 8بحي 
 .اقتصرت أضراره عمى الماديات فقط

 
 إخماد الحريق الذي نشب في مخيم اليرموك

 األردن
من  (األونروا)منعت السمطات األردنية مندوبي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

الدخول إلى تجمع سايبر ستي والتواصل مع الالجئين الفمسطينيين وتفقد أحواليم وأوضاعيم 
 .اإلنسانية

يذكر أن نداءات ومناشدات لمنظمات حقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية 
واألونروا أطمقيا الالجئون الفمسطينيون من داخل تجمع سايبر ستي في األردن لحل مشكمتيم 

ومد يد العون والمساعدة ليم، حيث يشعرون بأنيم معزولون عن العالم الخارجي ويعاممون 
معاممة المعتقمين في معسكر أشبو بمركز اعتقال أمني مغمق حيث يحتجز الالجئون فيو وال 

 .يسمح ليم بالخروج إال ضمن قيود وكفاالت
" غير إنسانية"ويشكو الالجئون الفمسطينيون من سوريا داخل التجمع من ظروف يصفونيا بأنيا 

 .دفعت بعدد من العائالت إلى اليروب، ليصبحوا مطموبين لقوات األمن األردنية
 طبقات تحتوي 6الجدير ذكره أن تجمع سايبر ستي ىو عبارة عن بناية سكنية واحدة تتألف من 

بالقرب من الحدود مع  ( كم شمال عمان100حوالي ) غرفة تقع في مدينة الرمثا 140عمى 
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يشار .سوريا وىو أساسًا مقر إقامة لعمال آسيويين يعممون في مصانع المدينة الصناعية في إربد
 10687بأن عدد الالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية إلى األردن قد وصل إلى حوالي 

إربد، الزرقاء، عمان، : الجئا فمسطينيًا حسب إحصائيات األونروا، حيث توزعوا عمى مدن 
تحت % 48 عائمة منيم 2391المفرق، مخيم الزعتري، سايبر ستي، حيث شكل ىؤالء حوالي 

منيّن يشكمن مصدر إعالة لعائالتين، ويبمغ معدل % 30منيم إناث، % 52. عاما18سن 
من % 56 شخصًا في مجمع سايبر ستي، كما تفيد البيانات بأن 196 يوجد منيم 4.1العائمة 

منيم % 22الالجئين الفمسطينيين القادمين من سورية إلى األردن يحممون الوثائق األردنية، و
 .يحممون وثائق سفر سورية % 21يحممون وثائق فمسطينية، و

 
تجمع سايبر ستي 

 ايطاليا
اوغسطس من إنقاذ قارب كان يقل -  آب 26تمكنت البحرية وحرس الحدود اإليطاليين يوم أمس 

 ،عددًا من الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين لدى وصوليم إلى المياه اإلقميمية اإليطالية
الجدير ذكره أن الزورق الذي تم إنقاذه قد انطمق من مدينة صبراطة الميبية وكان يقل عمى متنو 

عدد من فمسطينيي سورية الذين ىربوا من جحيم األحداث في سورية إلى ليبيا طمبا لألمن 
واألمان، إال أنيم وبعد أن ضاقت بيم سبل العيش الكريم واآلمن فييا قرروا اليجرة لمدول األوربية 

مياجر غير شرعي  4000في حين أعمنت السمطات اإليطالية عن إنقاذ .بحثًا عن حياة كريمة
جثة عمى األقل منذ نياية األسبوع، ومن جانب آخر صرح 19 أيام السابقة وأنتشمت 3خالل 

وزير الداخمية اإليطالي انجمينو الفيانو بأنو طمب من االتحاد األوروبي بمساعدة بالده من أجل 
 مميون 10تخفيف الضغط المالي حيث أن مكافحة اليجرة غير الشرعية تتطمب دعم مادي قدره 

 .يورو



 

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

 

 ليبيا
اعتقل خفر السواحل الميبي عدد من العائالت الفمسطينية السورية والسورية وذلك أثناء محاولتيم 

يشار .مغادرة ليبية عبر البحر من منطقة زوارة إلى ايطاليا طمبًا لألمن واألمان والعيشة الكريمة
أن التوتر األمني الذي تشيده المدن الرئيسية في ليبيا ألقى بظاللو عمى الالجئين الفمسطينيين 

السوريين المتواجدين فييا، مما اضطرىم لممغامرة بأرواحيم وأرواح عائالتيم واليروب إلى أوروبا 
. "وركوب قوارب الموت


