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 "سفينة تجارية تنقذ مركبًا يقل الجئين فمسطينيين وسوريين من الغرق"

 
 

 

 ضحية فلسطينية قضت في سورية. 

 قصف بالبراميل المتفجرة على مخيم حندرات .

 سقوط قذيفة هاون على أطراف مخيم خان الشيح الشرقية. 

 خروج مظاهرة في اليرموك ابتهاجاً بانتصار المقاومة الفلسطينية في غزة. 

 اإلعالن عن توحيد الملف التعليمي في مخيم اليرموك .

  األمن العام البناني يصدر قراراً بتسوية أوضاع فلسطينيي سورية الذين لم
. تتجاوز إقامتهم عاماً واحدا

 
 

 من عملية إنقاذ المهاجرين



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

مالطا 
أنقذت إحدى السفن التجارية مركبًا كان يقل الجئين فمسطينيين وسوريين أنطمقوا من الشواطئ 

 من الشير الجاري، حيث تعطل مركبيم وسط البحر، إال أن السفينة كانت 21المصرية في يوم 
وجيتيا إلى مالطا حيث تم تسميم الالجئين ىناك، وسط أنباء عن سوء معاممة تعرضوا ليا 

. إلجبارىم عمى البصم

 
 من العائالت التي انقاذها

 ضحايا
في مشفى المعضمية بريف دمشق، حيث " صفاء محمد طالب"عثر عمى جثمان الالجئة 

تعرضت لإلصابة برصاصة مباشرة برأسيا، ويذكر أنيا فقدت في العاشر من الشير الجاري أثناء 
. توجييا من بمدة قدسيا بريف دمشق إلى مركز المدينة

 
 آخر التطورات

تعرض مخيم حندرات لالجئين الفمسطينيين في حمب، يوم أمس، لمقصف بالبراميل المتفجرة حيث 
سقط برميالن عمى األقل داخل المخيم ما تسبب بدمار كبير في منازل وممتمكات األىالي، 

ويشار أن معظم أىالي المخيم قد نزحوا عنو بسبب االشتباكات والقصف المتكرر الذي استيدفو، 
. والجدير بالذكر أن المخيم يخضع بشكل كامل لسيطرة مجموعات الجيش الحر

فيما ُسجل يوم أمس سقوط قذيفة ىاون عمى األطراف الشرقية من مخيم خان الشيح لالجئين 
الفمسطينيين بريف دمشق، مما أدى إلى انتشار حالة من اليمع في صفوف أبناء المخيم وذلك 

 .بسبب وصول الشظايا إلى الحارات الداخمية منو دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات
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الجدير باإلشارة أن المخيم يعاني من نقص حاد بالخدمات الصحية حيث ال يعمل في المخيم 
سوى مستوصف تابع لألونروا والذي ال يقدم سوى بعض الخدمات الصحية البسيطة، إلى ذلك 
يعاني المخيم من فقدان العديد من أصناف المواد التموينية بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات 

. الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو بسبب القصف واالشتباكات
في غضون ذلك شيد مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق انطالق مسيرة جماىيرية 

عقب صالة الجمعة من أمام جامع فمسطين في مخيم اليرموك، ابتياجًا بإنتصار المقاومة 
الفمسطينية عمى العدو الصييوني، ردد فييا المتظاىرون شعارات النصر لغزة ولمشعب الفمسطيني 
في الداخل، مؤكدين عمى وحدة الصف الفمسطيني، والتفاف الشعب الفمسطيني حول المقاومة، 
نياء حالة اإلذالل التي يعيشيا  كما دعوا إلى رفع الحصار المفروض عمى مخيم اليرموك، وا 

 .الى اإلعتقال عمى مدخل المخيم" كرتونة الموت"الشعب الفمسطيني في المخيم من 

 
 المسيرة التي إنطمقت في مخيم اليرموك
بتوزيع سمل غذائية  (األونروا)ومن جانب آخر قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

إلى ذلك أعمنت ،  يوماً 400وصحية عمى أىالي مخيم اليرموك المحاصرين منذ أكثر من 
المؤسسات اإلغاثية والمؤسسات التعميمية في مخيم اليرموك عن توصميا إلى إتفاق يقضي 
بتوحيد الممف التعميمي داخل المخيم، جاء ذلك اإلعالن بعد اجتماعات عديدة عقدتيا تمك 

. المؤسسات من أجل التوصل إلى آلية عمل تيدف إلى اإلرتقاء بالعممية التعميمية داخل اليرموك
ذكر البيان الذي أصدرتو تمك المؤسسات أنو تم بموافقة جميع األطراف اإلعتراف بالجيات التالية 

روضة األمل الكائنة في مبنى اإلعاشة : كجيات رسمية راعية لمعممية التعميمية في المخيم وىي
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جية مسؤولة عن مرحمة ماقبل التعميم االساسي، توحيد الحمقة التعميمية األولى والثانية في مدرسة 
واحدة وىي مدرسة الجرمق، ودمج المعممين في باقي المدارس في كادر مدرسة الجرمق حسب 

الخبرة والحاجة، فيما أعتبرت ثانوية عبد القادر الحسيني اإلطار التعميمي المعني بالمرحمة 
وشدد البيان عمى أن ىذه المؤسسات ىي .الثانوية من صف األول ثانوي إلى الثالث الثانوي

الجيات الرسمية التعميمية الوحيدة داخل المخيم المعترف بيا من قبل كافة األطراف، ويكون دور 
المؤسسات اإلغاثية تقديم كل الدعم المطموب عمى كل المستويات إلنجاح العممية التعميمية في 

وأكد البيان بأنو تم تشكيل مكتب تعميمي موحد من رؤساء المؤسسات التعميمية ، ىذه المؤسسات
ومندوب عن المؤسسات اإلغاثية لموقوف عمى سير العمل، معتبرًا أن كل جية ال تمتزم بيذا 

القرار جية خارجة عن اإلجماع وتبحث عن مكاسب خاصة وتضرب بعرض الحائط المصمحة 
. العامة ألطفال المخيم

وفي الختام طمب البيان من القائمين عمى الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين دعم الجيود 
. المبذولة إلنجاج العممية التعميمية في مخيم اليرموك فيما يضمن مستقبل زاىر لألطفال

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

أما في مخيم السيدة زينب فيعاني المتبقون فيو من أزمة إنسانية خانقة طالت لقمة عيشيم نتيجة 
النقص الحاد في المواد التموينية، وعدم توفر المحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 

 .وشبكة االتصاالت السمكية والالسمكية عن المخيم لفترات زمنية طويمة
 

 إفراج
، من أبناء مخيم العائدين بحمص، وذلك بعد يومين من اعتقالو" زكريا عمي الشيابي"اإلفراج عن 

 . من مدينة حمص2014/8/25تجدر إلشارة أنو اعتقل يوم االثنين 
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 لجان عمل أهمي
، وذلك "ظالل لمتنمية والتطوير"آب ـ أغسطس في مخيم اليرموك مركز / 28ُأفتتح يوم أمس 

بحضور عدد من المؤسسات والفاعميات والناشطين داخل المخيم، تخمل حفل اإلفتتاح كممة 
سمط الضوء خالليا عمى برنامج وآليات وعمل المركز واليدف " مصطفى الباش"لمدير المركز 

من تأسيسو، وما سيقوم بو من نشاطات ودورات تدريبية تنموية لخدمة أبناء المخيم وخاصة منيم 
. فئة الشباب

 
" ظالل لمتنمية والتطوير"مركز إفتتاح 

 لبنان
دعت المديرية العامة لألمن العام جميع الالجئين الفمسطينيين السوريين المقيمين في لبنان، 

 وذلك حتى ،والذين خالفوا نظام اإلقامة، إلى التقدم إلى مراكز األمن العام لتسوية أوضاعيم
 أشير ولمرة واحدة شرط أال 3، حيث سيتم منحيم وفق المديرية إقامة مؤقتة لمدة 26-9-2014

 .تكون مدة إقامتيم من تاريخ الدخول قد تجاوزت العام
يذكر أن السمطات المبنانية منعت دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى أراضييا إال بشروط 
مشددة ال تنطبق عمى معظميم، كما أنيا قامت في األشير األخيرة بترحيل العشرات منيم إلى 

 .سورية، إضافة إلى عدم السماح ليم بتمديد إقاماتيم المنتيية


