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ال عدم أهالي مخيم خان دنون يهددون األونروا بخطوات تصعيدية في ح"
 "القيام بواجباتها اتجاههم

 
 

 في سورية ضحية فلسطينية سقطت. 

  قصف عنيف بقذائف الهاون والصواريخ يستهدف مخيم درعا لالجئين
 .الفلسطينيين

  أهالي المحتجزين في مصر من الفلسطينيين السوريين يناشدون الجهات
 .الحقوقية والدولية التدخل لإلفراج عن أبنائهم
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 :ضحايا
 .في مخيم جرمانا وتم دفنه بمقبرة الشهداء بالمخيم" محمد الديب" استشهاد الشاب -

 
 مخيم درعا

تعرض مخيم درعا لقصف وسقوط عدد من القذائف طالت مناطق  نبأ نقل مراسل مجموعة العمل
متفرقة منه، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، ومن الجانب اإلنساني يعاني من تبقى من 

 .سكانه من غالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات والدقيق
 

 مخيم اليرموك
ق على مخيم اليرموك ويمنع األهالي ما يزال الجيش النظامي يفرض حصاره الخان 57لليوم الـ

ليه، ما أدى إلى نفاد جميع المواد الغذائية والطحين والمحروقات  ،من الدخول أو الخروج منه وا 
أما على الصعيد الطبي فقد ُسجل وفاة العديد من سكانه وخاصة األطفال بسبب تدمير 

نقاذ أروا  أبناء المخيم، إلى ذلك المستشفيات وندرة األطباء وافتقار المشافي لألدوية الضرورية إل
 .منذ عدة أشهر مناطقهجميع يشكو سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 

 
 مخيم خان دنون

أهالي مخيم خان دنون يطالبون إدارة األونروا القيام بواجبها بفتح المدارس والسما  للطالب 
ال يتعارض مع بقاء األهالي الضيوف النازحين داخل  بما ،بالدوام أو تأمين أماكن بديلة للطلبة

 .المدارس
وقد جاء ذلك عبر رسالة أرسلها أهالي المخيم إلدارة األونروا عبروا فيها عن سخطهم وغضبهم 
من إهمال األونروا لهم وعدم االكتراث وطالبوا بتقديم يد العون والمساعدة لهم، وفي ختام الرسالة 

 .المفتوحة االعتصاماتباتجاه األونروا ال تتوقف عند  يديهتصعهدد األهالي بخطوات 
الجدير ذكره أن مخيم خان دنون يقع جنوب العاصمة السورية دمشق، وهو من أشد المخيمات 

عائلة من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة والتي  0733الفلسطينية فقرًا وهو يستقبل 
 .ة في مناطقهمنزحت إليه جراء تدهور األوضاع األمني
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 الالذقية –مخيم الرمل 
رغم الهدوء النسبي الذي ينعم به مخيم الرمل في الالذقية، إال أن سكانه يعيشون حالة من الهلع 
والتوتر بسبب التشديد األمني الكبير من قبل عناصر الجيش النظامي على مداخله ومخارجه هذا 

هذا الحاجز بين الفترة واألخرى، ومن الجانب إضافة إلى حملة االعتقاالت التي يشنها عناصر 
 .ر وشح المواد الغذائية واألدويةالمعاشي يعاني سكان المخيم من غالء األسعا

 
 مخيم العائدين حمص

أوضاع إنسانية مأساوية يعيشها سكان مخيم العائدين بحمص جراء غالء األسعار وانتشار 
 .األمني في سورية عليهمالبطالة بين سكانه نتيجة تأثير تدهور الوضع 

 
 : اعتقال

 62/9/6300من أبناء مخيم العائدين حماة، يوم أمس " أيمن ميعاري"األمن السوري يعتقل 
 .التابع للجيش النظامي "السنتر"جز حيث تم مداهمة منزله في المخيم من قبل عناصر حا

 
 :مصر

الفلسطينيين السوريين ناشدوا أشار مراسل مجموعة العمل في مصر بأن أهالي المحتجزين من 
الجهات الحقوقية والدولية التدخل العاجل والفوري لإلفراج عن أبنائهم المحتجزين عند األمن 

كما طالبوا بوضع حد لمعاناة أبنائهم داخل تلك المعتقالت، " الهجرة غير الشرعية"المصري بحجة 
نيي سورية عن قيام األمن وفي نفس السياق وردت معلومات لمجموعة العمل من أجل فلسطي
 .المصري بترحيل عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى لبنان

 
 أهالي المحتجزين من الفلسطينيين السوريين


