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 شخص بينهم الجئين فمسطينيين سوريين، وتفض 300قبرص تنقذ "
 "بالقوة اعتصام نفذوه عمى متن البارجة لممطالبة بترحميهم إلى إيطاليا

 
 
 الطيران المروحي يستهدف مخيم حندرات في حلب ببرميلين متفجرين. 

  استئناف توزيع المساعدات الغذائية على أهالي اليرموك في ظل استمرار

 . على التوالي18انقطاع المياه عنه لليوم 

 أهالي مخيم النيرب بحلب يعانون من أزمات اقتصادية ضاغطة .

  مؤسسة حقوقية في لبنان تتابع قضية الموقوفين الفلسطينيين السوريين بتهمة

 .الهجرة غير الشرعية
  اعتصام لالجئين الفلسطينيين من سورية في بيروت ضد قطع المساعدات

 .المالية عنهم

  وصول أربع عائالت فلسطينية سورية إلى مركز إيواء كيليس على الحدود
. السورية التركية
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 قبرص
 شخص بينيم الجئين 300أكد خفر السواحل القبرصية أنو أنقذ يوم أمس قارب يقل حوالي 

فمسطينيين سوريين وسوريين، فيما أعمنت وزارة الدفاع القبرصية بأنيا تمقت نداء استغاثة وصل 
 ميال بحريًا جنوب غرب 50من سفينة أوشكت عمى الغرق عمى بعد حوالي " عبر الالسمكي

مدينة بافوس السياحية، وعمى أثرىا ىرع خفر السواحل إلنقاذ المركب ومن فيو من أشخاص، 
 .وأشار البيان بأن جميع الالجئين الذين تم إنقاذىم بخير وصحة جيدة

 وعمى متنو العديد 2014-9-23يذكر أن المركب كان قد إنطمق من شواطئ مرسين بتركيا يوم 
. من الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين الذين فروا من جحيم الحرب الدائرة في سورية

وفي السياق عينو نظم الالجئون الفمسطينيون السوريون اعتصامًا عمى متن البارجة التي انقذتيم 
ورفضوا النزول منيا مطالبين السمطات القبرصية بترحيميم إلى إيطاليا، إال أن تمك السمطات 

أرغمتيم عمى النزول من البارجة بالقوة واقتادتيم إلى مركز لجوء مخصص لالجئين غير 
. الشرعيين

 
 القارب الذي أنقذه خفر السواحل القبرصي

وبناًء عمى ذلك أطمق الالجئون نداء استغاثة ناشدوا فيو الصميب األحمر الدولي وكافة 
المؤسسات والييئات اإلنسانية والمفوضية األوروبية والقنصمية الفمسطينية التدخل من أجل حل 

طالق سراحيم  .مشكمتيم وا 
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 آخر التطورات
تعرض مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين في حمب شمال سورية لمقصف بالبراميل المتفجرة 

حيث سقط برميالن عمى األقل داخل المخيم ما تسبب بدمار كبير في منازل وممتمكات األىالي، 
ويشار أن مخيم حندرات الذي كان يسكنو نحو عشرين ألفًا من الالجئين الفمسطينيين والسوريين 

 حيث شردوا ، بسبب االشتباكات والقصف المتكرر الذي استيدفو27/4/2013ىجره ساكنوه يوم 
واستبيحت ممتمكاتيم وقصفت ودمرت بيوتيم وسقط عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم، 

لذلك يصر أىالي المخيم عمى إلقاء المسؤولية عمى طرفي النزاع في سورية ويطالبونيم بتحييد 
 .المخيم وعودتيم إليو في أسرع وقت ممكن

فيما شيد مخيم اليرموك جنوب دمشق اندالع اشتباكات بين المجموعات المسمحة داخل المخيم 
عمى عدة محاور قتالية كان أعنفيا  (القيادة ــ العامة)من جية والجيش النظامي والجبية الشعبية 

عمى محور بمدية اليرموك في شارع فمسطين، إلى ذلك استؤنف صباح يوم أمس توزيع كمية 
محدودة من المساعدات عمى أىالي مخيم اليرموك، حيث تجمع األىالي بالقرب من ساحة 

الريجية النتظار دورىم في الحصول عمى المساعدات، تزامن ذلك مع إخراج عدد من الطالب 
 .لمتابعة تحصيميم الدراسي

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

فيما التزال المياه مقطوعة عن جميع أرجاء المخيم لميوم الثامن عشر عمى التوالي مما أدى إلى 
انتشار العديد من األمراض بين قاطنيو، كما يشتكي األىالي من استمرار الحصار المفروض 

 434القيادة العامة لميوم – عمى المخيم من قبل الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
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عمى التوالي، حيث يمنعون إدخال المواد التموينية والطبية إلى المخيم، إال بكميات محدودة جدًا 
 .عبر األونروا وبعض الجيات اإلغاثية

في غضون ذلك ماتزال معاناة أىالي مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب مستمرة بالتفاقم 
نتيجة غالء األسعار وجشع التجار والنقص الحاد في المواد الغذائية واألدوية، وكذلك بسبب 

 ما حدا بسكانو إلى المجوء ١٣/١/٢٠١٣استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ 
لالشتراك بمولدات كيرباء خاصة إلنارة منازليم ومحالتيم التجارية، إال أن أصحاب تمك 

المولدات قاموا بالفترة األخيرة إلى خفض عدد ساعات إنارة المنازل والمحال التجارية من عشر 
ساعات إلى ست ساعات وذلك بسبب غالء مادة المازوت وعدم توفرىا، كما يشكو السكان من 
انقطاع المياه عن المخيم واضطرارىم لشرائيا أو استجرارىا من اآلبار مما أثقل كاىميم وأضاف 
عبأً ماديًا جديدًا عمييم، إضافة إلى االنقطاع المستمر في شبكة االتصاالت الخموية واألرضية 

يأتي ىذا كمو في ظل انعدام الموارد المالية وانتشار .وعدم توفر االنترنت أليام وأسابيع عديدة
 .البطالة الناجمة عن انعكاس تداعيات الصراع في سورية عمييم

 
 مخيم النيرب

  :تركيا
نقل مراسل مجموعة العمل في مركز إيواء كمس الذي يأوي الجئين فمسطينيين سوريين وسوريين 
عمى الحدود التركية السورية نبأ وصول أربع عائالت فمسطينية سورية إلى المركز يوم الخميس 

أيمول ــ سبتمبر قادمة من األراضي المبنانية، وأضاف المراسل أن تمك العائالت التي يصل / 25
تعدادىا إلى خمسة وعشرون شخصًا غادرت لبنان بسبب صعوبة المعيشة فييا واإلجراءات 
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المشددة التي إتخذتيا الحكومة المبنانية تجاه فمسطينيي سورية من منع لدخول أراضييا مرورًا 
بعدم تجديد اإلقامات ليم وترحيل بعضيم إلى سورية مما دفعيم لممخاطرة بحياتيم والمجوء إلى 

. تركيا لمبحث عن األمان فييا
يشار أن المئات من العائالت الفمسطينية السورية قد لجئت إلى تركيا بسبب تعرض مخيماتيا 
لمقصف والحصار، حيث يعاني معظميم مشاكل اقتصادية وقانوينة فأغمبيم دخل إلى تركيا 
بطرق غير شرعية وذلك ألن السفارة التركية في لبنان ترفض منحيم تأشيرات دخول إلى 

 .األراضي التركية دون إبداء األسباب
 

 لبنان
بمتابعة قضية الفمسطينيين السوريين  (شاىد) قامت المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان

 الجاري عمى شاطئ ميناء طرابمس وذلك 24/9والمبنانيين الذين أوقفتيم السمطات المبنانية يوم 
أثناء محاولتيم اليجرة غير الشرعية عبر لبنان باتجاه ايطاليا مع قيادة القوى األمن الداخمي 

بخصوص وضعيم اإلنساني السيء، حيث وعد السمطات بمعالجة األمر فورًا، وذلك من خالل 
تحويميم لممديرية العامة لألمن العام باعتبارىم من فئة األجانب، عمى أن تقوم مديرية األمن العام 

. بالمقتضى القانوني الالزم ومن ثم إخالء سبيميم

 
 المحتجزين لدى السمطات المبنانية
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ومن جانب أخر اعتصمت عشرات العائالت الفمسطينية السورية أمام مكتب األونروا في بيروت 
يوم أول أمس احتجاجًا عمى إجراءات االونروا التي قمصت تقديماتيا وخدماتيا لالجئين 

 عائمة فمسطينية تحت 1100الفمسطينيين من سوريا وأوقفت بموجبيا المساعدات ألكثر من 
حجج واىية تتعمق بالمعايير االستنسابية التي وضعتيا األونروا، سمم المعتصمون خالل 

في بيروت طالبوا فييا بالتراجع عن قرارىا وتحمل  (األونروا)اإلعتصام مذكرة لمدير وكالة 
مسؤولياتيا اإلنسانية اتجاه الالجئين من سوريا وزيادة الخدمات الصحية واإلغاثية واإليوائية بدل 

ىذا وقد شارك في اإلعتصام حشد من الالجئين من كافة مناطق لبنان، وممثمين من ، تقميصيا
فصائل المقاومة الفمسطينية ووفود من المجان الشعبية واالتحادات الشعبية وجماىير مخيمات 

 .بيروت ولجان الميجرين

 
أمام مكتب األونروا في بيروت اإلعتصام 


