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األونروا تدين بأشد العبارات وأقصاها استهداف مخيم سبينة لالجئين "
 "الفلسطينيين في سوريا

 

  
 

 أربع ضحايا فلسطينيين في سورية .

 قصف ليلي على مخيم درعا .

  الجيش النظامي يغلق كافة منافذ مخيم الحسينية لليوم الرابع على
. التوالي

  اشتباكات في مخيم اليرموك والجيش النظامي يضيق الخناق على
. سكانه
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 :ضحايا
 .من مخيم الرمل في الالذقية، قضى برصاص قناص" لطفي صالح البوبمي"ارتقاء  -
 إصابتومن سكان مخيم اليرموك، قضى متأثرًا بجراحو اثر " أنور صبحي فنطزية"ارتقاء  -

 .بشظايا قذيفة سقطت عمى المخيم في وقت سابق
" 5-26يوم " قضى ،من أبناء مخيم درعا" ياسين إبراىيم العمي المصري"ارتقاء الطفل  -

 .إثر القصف الذي استيدف المخيم
من سكان مخيم العائدين حمص، قضى جراء التعذيب في " حمد أحمد ادريس"  ارتقاء -

 .سجون النظام السوري

 
 ياسين إبراهيم العلي المصري

 مخيم درعا
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض مساء أمس لمقصف وسقوط عدد من القذائف 
عمى مناطق متفرقة منيا أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات، ومن الناحية االقتصادية يشتكي 
سكانو من الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى كافة منافذه بشكل كامل لميوم الـرابـع عمى 

ليو، كما يشتكي من تبقى من سكانو من شح المواد  التوالي حيث يمنع الدخول والخروج منو وا 
. األساسية وعدم توفر الدقيق والمواد الغذائية واألدوية والمحروقات فيو

 
 مخيم خان الشيح

 قوية إنفجاراتحالة من اليمع والخوف سادت بين أبناء مخيم خان الشيح جراء سماع أصوات 
ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنيا نتيجة قصف المزارع والمناطق المتاخمة، ومن جانب أخر 

ما يزال سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية كبيرة وأىم ما يعانون منو ىو تأمين رغيف 
. الخبز نتيجة عدم توفر الدقيق
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 من آثار القصف على مخيم خان الشيح األمس

 
 مخيم الحسينية

ىدوء حذر شيده مخيم الحسينية تخممو سماع أصوات قصف عمى المناطق المجاورة لو، كما 
 أما من الجانب ،لوحظ حركة دخول وخروج لألىالي عبر حاجز الجيش النظامي عند المقبرة

المعاشي فال يزال سكانو يعانون من نقص في المواد الغذائية واألدوية والخبز والمحروقات بسبب 
. الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ أشير عديدة

 
 مخيم اليرموك

أكد مراسل مجموعة العمل بأن اشتباكات اندلعت في مخيم اليرموك اليوم بين مجموعات الجيش 
الحر والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة دارت رحاىا عمى محور بمدية اليرموك 

بشارع فمسطين وأول المخيم، وأشار المراسل بأن الجيش النظامي قام اليوم بإغالق مداخل 
ومخارج مخيم اليرموك، حيث أبمغ عناصره األىالي أنيم ال يمكنيم الدخول والخروج منو وأن 
اإلغالق سيستمر حتى إشعار أخر، ومن الجانب اإلنساني ما زال سكان المخيم يعانون من 

انقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من شيرين ما اضطرىم لالشتراك بمولدات كيرباء والتي تزيد 
العبئ االقتصادي عمى كاىميم في ظل انعدام مقومات الحياة وعدم توفر المواد الغذائية واألدوية 

والمحروقات والطحين بسبب الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ 
. سيطرة الجيش الحر عميو
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 :لجان عمل أهلي
في مخيم اليرموك، دورة حول الدفاع المدني، وذلك لخدمة " ىيئة فمسطين الخيرية"نظمت 

الالجئين الفمسطينيين في المخيم وتأمين احتياجات المخيم خالل األحداث الجارية من القصف 
. والحرائق

 
دورة حول الدفاع المدني 

وفي السياق ذاتو قام عدد من متطوعي الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني ومؤسسة بصمة 
ومؤسسة جفرا وفريق الدفاع المدني بإزالة وترحيل أحد الطوابق التي انيارت في الشارع المقابل 

. لحديقة فمسطين جّراء سقوط قذيفة عميو

 
  في مخيم اليرموكإزالة وترحيل أحد الطوابق التي انهارت
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 :اعتقال
 السياسي في مدينة األمنيزال الشاب محمود حسين أمين من سكان مخيم النيرب معتقال لدى  ال

. حماة منذ أكثر من شير
 

: إفراج
من سكان مخيم اليرموك " عمر رشدان" عن الشاب29/5/2013 األمن السوري يوم أمس أفرج

. الذي كان قد اعتقل من قبل عناصر قوات األمن المتواجدة عمى الحاجز أول المخيم
 

 :لبنان
عقد اليوم في قصر االونيسكو بالعاصمة المبنانية بيروت ندوة بعنوان تداعيات األزمة السورية 

، تضمنت الندوة ثالث جمسات، حيث تناولت الجمسة األولى ثالث "عمى الفمسطينيين في سوريا
ورقات بحثت في الوضع الراىن لمفمسطينيين في سورية ومعاناتيم واحتياجاتيم، وأوضاع النازحين 

. إلى لبنان، وأوضاع النازحين إلى األردن
أما الجمسة الثانية فقد سمطت الضوء عمى دور األونروا وما قدمتو من خدمات لالجئين 

الفمسطينيين في سورية في ظل األوضاع المأساوية التي عيشيا الالجئ الفمسطيني السوري داخل 
مخيماتيم وخارجيا، وعمى عمل المؤسسة العامة لالجئين الفمسطينيين العرب في سورية في 

. تحييد المخيمات الفمسطينية عن الصراع الدائر في سورية
وفي الجمسة الثالثة والتي كانت تتمحور حول المسؤولية الفمسطينية ودور خمية األزمة والفصائل 

عمى  الفمسطينية في سورية شدد أبو أحمد فؤاد الذي تحدث نيابة عن الفصائل في دمشق،
ضرورة تحييد المخيمات الفمسطينية وخروج السالح والمسمحين منيا، كما طالب منظمة التحرير 
الفمسطينية بالحراك السياسي عمى الصعيد العربي والدولي من أجل تجنيب المخيمات الفمسطينية 

. ويالت الصراع الدائر في سورية
 (سوريا)ومجموعة عائدون  (عائدون ــ لبنان)يشار أن الندوة نظميا مركز حقوق الالجئين 

، ةالنرويجي الفمسطيني لحق العودة وبدعم من جمعية المساعدات الشعبية االئتالفبالتنسيق مع 
.  وقد حضره عدد من ممثمين الفصائل الفمسطينية من سورية ولبنان

 
 :األونروا

انفجار "أصدرت األونروا بيان أدانت فيو ما تعرض لو مخيم السبينة لالجئين الفمسطينيين من 
وأشار البيان أن " 2013كبير في مخيم سبينة بمحافظة دمشق في السابع والعشرين من أيار 

 ولم ،أرض أو عن غارة جوية-بأن االنفجار كان ناجما عن صاروخ أرض"التقارير األولية تفيد 
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تتمكن األونروا من التحقق من ذلك بسبب عدم إمكانية الوصول لممخيم جراء النزاع المسمح 
". الدائر حاليا في المنطقة

واألونروا تدين ىذا اليجوم الذي تسبب بمقتل ما ال يقل عن خمسة الجئين فمسطينيين فيما 
. أصيب ثمانية آخرون بجراح وتعرضت العشرات من منازل الالجئين لمدمار بحسب التقارير

وأكد البيان أنو ال تزال مخيمات الالجئين الفمسطينيين ومجتمعاتيم تعاني من آثار االشتباكات 
 وأن الخوض في ،العسكرية األشد وطأة لمنزاع السوري وتقدم القتمى والمصابين بشكل يومي

النزاع المسمح في مخيمات الالجئين وحوليا وفي المناطق المدنية األخرى في سورية، مترافقا مع 
استخدام األسمحة الثقيمة قد ازداد في األشير القميمة الماضية وعمل عمى إجبار عشرات اآلالف 
من عائالت الالجئين الفمسطينيين عمى الفرار من منازليم والعيش كنازحين في أماكن أكثر أمانا 

. في سورية
 وأكد البيان ، الجئ فمسطيني قد نزحوا خالل النزاع السوري235,000فيما قدر البيان أن حوالي 

أن مخيم سبينة نفسو ميجور اآلن تقريبا في أعقاب شيور عدة من القصف واالشتباكات 
 أن الالجئين الذين ال يزالون في المخيم ىم عادة األشد فقرا واألكثر إلى كما نّوه البيان ،المسمحة

. عرضة لممخاطر، وال تتوفر ليم سبل االنتقال
 أن اليجوم عمى مخيم السبينة لالجئين الفمسطينيين يدلل بشكل أكبر عمى البيانفيما اعتبر 

المخاطر الجسيمة والمتزايدة بشكل سريع التي يواجييا الالجئون الفمسطينيون جراء الصراع 
 وأكدت األونروا في بيانيا أن اآلمال بأن يبقى ىذا المجتمع بمنأى عن العنف المسمح قد ،السوري

تحطمت في الوقت الذي أخذ فيو عناصر من المعارضة المسمحة مواقع ليم في مخيم تمو 
 وفي يوم ،اآلخر، األمر الذي تسبب بحدوث ردود فعل عسكرية كثيفة من قبل القوات الحكومية

واحد في نياية شير نيسان، فإن حوالي ستة آالف الجئ فمسطيني قد أجبروا بسبب أحداث 
. مشابية عمى الفرار من منازليم في مخيم عين التل بمحافظة حمب

وبأشد العبارات وأقساىا، كررت األونروا طمبيا بأن تتقيد القوات الحكومية وقوات المعارضة 
بالتزاماتيا بموجب أحكام القانون الدولي وبأن تنسحب أو أن تكف عن الخوض في النزاع المسمح 

في المناطق المدنية، بما في ذلك في منطقة اليرموك وما حوليا وفي سبينة والحسينية وخان 
 وتدعو ،الشيح والسيدة زينب والنيرب وعين التل ودرعا وباقي مخيمات الالجئين الفمسطينيين

األونروا مجددا كافة األطراف إلى البحث عن حل لمنزاع السوري عبر الحوار والمفاوضات 
. السياسية

كما أعمن قسم التربية الشرقي والغربي في وكالة الغوث الدولية بأنو سيتم فتح مدارس صيفية 
لمطالب الذين لم يتسنَّ ليم الدوام خالل العام الدراسي الماضي والطالب متدنيي التحصيل في 

 .جميع مدارس األونروا والمدارس البديمة
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