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 "مساعدات محدودة والمئات من عائالت مخيم اليرموك دون طعام حتى اللحظة"

 
 
 

 

 أربعة ضحايا قضوا في سورية يوم أمس. 

  يشتكون معاناتهم في ذوو االحتياجات الخاصة في اليرموك

 .الحصول على المساعدات

 قصف على محيط مخيم خان الشيح. 

  األونروا في سورية تستأنف مطلع الشهر القادم توزيع مساعداتها

 .المالية
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 ضحايا

أربعة فلسطينيين قضوا أمس في سورية إثنان منهم تحت التعذيب في سجون األمن السوري، 
مم غذائي لتناولهم األعشاب بسبب الحصار المفروض على واالثنان اآلخران قضوا نتيجة تس

 :مخيم اليرموك، والضحايا هم
عاما  من أبناء مخيم اليرموك  34 "سعيد حسين موعد"، وعاما   56" محمد حمد موعد" -

 .قضيا تحت التعذيب في سجون األمن السورية
قضيا في مخيم اليرموك نتيجة الحصار عند  "شعبان نايف شعبان"و" اجوليد حسن الح" -

تناولهما لبعض األعشاب السامة التي أدت لوفاتهما بعد نفاد المواد التموينية في مخيم 
 .اليرموك

 
 مخيم خان الشيح

تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح لقصف عنيف صباح األمس مما تسبب بحالة من 
حالة من االضطراب بسبب ارتفاع حدة االشتباكات وأعمال التوتر بين أهالي المخيم الذي يعيش 

القصف التي امتدت إلى المخيم في الكثير من األوقات، أما في الجانب المعيشي فال تزال أزمات 
 .المحروقات وغالء المواد التموينية وفقدان عدة أصناف منها مستمرة

 
 مخيم اليرموك

ك بسبب قلة المساعدات التي تدخل إلى المخيم استياء شديد من قبل األهالي في مخيم اليرمو 
حيث يعود الكثيرون من األهالي دون حصولهم على المساعدات بالرغم من ساعات االنتظار 

 .الطويلة التي يمضوها في الطرقات بانتظار دورهم
ا أشار بعض يمف ،وشهدت مدرسة الطابغة أمس أول حالة لتوزيع عدد محدود من المساعدات

كمية المساعدات التي وزعت قليلة جدا  ولم يتجاوز مجموع ما وزع من سلل غذائية لم األهالي أن 
 .يتجاوز الخمس وثالثين حصة

وفي ذات السياق اشتكى ذوو االحتياجات الخاصة داخل المخيم من معاناتهم التي وصفوها 
بالمضاعفة حيث أنهم يضطرون للبقاء عدة ساعات في انتظار دورهم للحصول على 
المساعدات، وناشدوا المعنيين أن يخصص لهم دور خاص وأن يتم تقدير حالتهم الصحية من 

 .قبل المشرفين على توزيع المساعدات
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يشار أن المئات من العائالت في مخيم اليرموك لم تحصل على أي مساعدات حتى اللحظة 
 .وذلك لقلة المساعدات التي دخلت خالل األسابيع الماضية

 
 االحتياجات الخاصة أثناء توزيع المساعدات معاناة ذوي 

 
 مخيم الحسينية

ال يزال أبناء مخيم الحسينية ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى مخيمهم الذي يسيطر عليه الجيش 
النظامي منذ أكثر من خمسة أشهر، والجدير بالذكر أن المخيم شهد منذ عدة أشهر إشتباكات 

ات من الجيش الحر انتهت بسيطرة الجيش النظامي عليه عنيفة بين الجيش النظامي ومجموع
بشكل كامل، حيث أدت االشتباكات إلى نزوح جميع سكان المخيم إلى المناطق والمخيمات 

 .المجاورة لهم مما تسبب بمعاناة كبيرة بسبب غالء وقلة عدد المنازل المخصصة لإليجار
 

 مخيم السيدة زينب
م السيدة زينب في حين تتركز معاناتهم على الجانب حالة من الهدوء يعيشها أهالي مخي

االقتصادي حيث أن معظم أبناء المخيم قد فقدوا أعمالهم بسبب األحداث إضافة إلى الغالء 
يجار المنازل السكنية  .الكبير في أسعار المواد التموينية وا 
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 األونروا
عن نيتها توزيع المساعدات في سورية يوم أمس " األونروا"أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

حيث سيتم توزيع المساعدات في دمشق مطلع الشهر القادم  4103النقدية للدورة األولى لعام 
نيسان، على أن يبدأ توزيع المساعدات في التاسع من شهر / ولغاية العاشر من شهر أبريل

للحاالت الصعبة في نيسان، كما سيتم توزيع المساعدات النقدية / إبريل 01آذار ولغاية / مارس
 .جميع محافظات سورية ابتدا  من التاسع من الشهر القادم

 
 لجان عمل أهلي

أقامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية دورة في مجال البرمجة اللغوية العصبية للنازحين 
 .الفلسطينيين في منطقة قدسيا بدمشق

 
 دورة في مجال البرمجة اللغوية العصبية


