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مبادرة أطلقها عدد من الناشطين من أجل إنقاذ حياة " حليمة السعدية""
 "األطفال الرضع في مخيم اليرموك

 
 

 قصف يستهدف المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح. 

 جهودها من أجل التوصل  اللجنة األهلية الفلسطينية تؤكد استمرار
 .لمشروع اتفاق لفك الحصار عن مخيم اليرموك

  استمرار توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من األونروا في مخيم
 .النيرب بحلب

  حملة الوفاء األوربية لعون منكوبي سورية تطلق دعوة للمشاركة
 .والتبرع لقافلتها المتوجهة إلى سورية
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 مخيم اليرموك
خيم على حارات وأزقة مخيم اليرموك اليوم، ترافق ذلك مع استمرار الحصار هدوء نسبي 

على التوالي، والذي أدى إلى نفاد  67المفروض على المخيم من قبل الجيش النظامي لليوم 
جميع المواد الغذائية والطبية وحليب األطفال، وانتشار حاالت جفاف وسوء تغذية وفقر دم بين 

ناشدوا فيها " حليمة السعدية" ددًا من الناشطين يطلقون مبادرة بعنواناألطفال، هذا ما جعل ع
األمهات القادرات على اإلرضاع بالتوجه لمركز البيادر لتسجيل أسماءهن لمساعدة األمهات غير 

 .حياتهم انقادعمر السنة من أجل  القادرات على إرضاع أبنائهم تحت
ية في المخيم توضيحًا حول ما نشر على ومن جانب آخر أصدرت اللجنة األهلية الفلسطين

صفحات مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعلق بجعل مخيم اليرموك منطقة منزوعة السالح 
أكدت فيه على استمرار الجهود المبذولة من أجل التوصل لمشروع اتفاق مصالحة فيما يخص 

التفاق، واعتبرت اللجنة أن مخيم اليرموك وعودة المدنيين إضافة إلى العمل على إنجاح مشروع ا
رؤية عملها لمشروع االتفاق مغايرة لما ذكر على باقي الصفحات أو وسائل اإلعالم وتتحفظ 

وشددت على أنها اللجنة الوحيدة الراعية  ،اللجنة على ذكر التفاصيل من أجل إنجاح المشروع
ها لجنة شكلت من تقوم بالتنسيق بين األطراف كافة وغير تابعة ألي فصيل أو تنظيم وأنو 

الشباب الفلسطيني المستقل الغيور على مصلحة شعبه والحريص على عودة األهالي إلى مخيم 
 .اليرموك

 
 مخيم خان الشيح

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ استهداف المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح بعدد من القذائف 
ما سبب حالة من الهلع والتوتر  الصاروخية طالت امتداد شارع شرف والسعيد ومنطقة سكيك،

بين سكان المخيم الذين يعانون من أزمات معيشية خانقة جراء الحصار المفروض على المخيم 
التابع للجيش النظامي والذي أدى إلى شح في جميع المواد الغذائية والدقيق  76من قبل الحاجز 

 .والمحروقات
 

 مخيم النيرب
خمسة أفراد،  المقدمة من األونروا للعائالت التي تضم أربعة أوتم اليوم توزيع المعونة الغذائية 

ونوه مراسلنا بأنه تم تأجيل توزيع المعونة الغذائية للعائالت التي تضم ستة أفراد أو أكثر لألسبوع 
 .القادم
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 لسيدة زينبمخيم ا
حاد في يعاني المتبقون في المخيم من أزمة إنسانية خانقة طاولت لقمة عيشهم نتيجة النقص ال

المواد التموينية ومادة الخبز التي أصبحت الهم اليومي لهم، كما يعانون من عدم توفر 
عن المخيم المحروقات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية 

 .لفترات زمنية طويلة
 

 :لجان عمل أهلي
لسد حاجة أهلنا المحاصرين داخل ( اء الزراعياالكتف)بدأت هيئة فلسطين الخيرية بتنفيذ مشروع 

 .المخيم
ويأتي هذا المشروع في سياق المشاريع التي تقوم بها الهيئة لتأمين الغذاء ألهالي مخيم اليرموك 

 .يوماً  67المحاصرين منذ 

 
 مشروع االكتفاء الزراعي
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 .تنظيفهاو ين حيطان مخيم اليرموك وبدورها قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتزي

 
 تزيين حيطان مخيم اليرموك

 :حمالت تضامنية
للعودة مجددًا إلى األراضي السورية بقافلة " حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"تستعد 

حيث سيتم  ,، وذلك مع قرب حلول عيد األضحى المبارك(01|2)إغاثية ثالثة، األربعاء المقبل 
تركيب مطابخ مركزية في مراكز اإليواء، وتوزيع سبعة آالف حصة غذائية وصحية للعائالت 
إضافة إلى المالبس، على أن يتبعها مباشرة حملة مماثلة تستهدف النازحين الفلسطينيين في 

 .لبنان، حيث سيكون نصيب األطفال منها كبيًرا لرسم البسمة على شفاههم

 
 الوفاء األوروبية لعون منكوبي سوريةحملة مساعدات 


