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 "جئ فلسطيني من سورية يواجهون التوقيف في لبنانالألف 02أكثر من "

 
 

 لى المخيمات الفلسطينية في سوريةهدوء حذر يخيم ع. 

 قطت جراء الصراع الدائر في سوريةضحية فلسطينية س. 

  األمل تسري بين سكان مخيم اليرموكحالة من الحزن وخيبة. 

  مايزال الغموض يخيم حول مصير مخيم السبينة بعد سيطرة الجيش
 .النظامي عليه

 ونروا تنعي احد موظفيها الذي سقط جراء الصراع الدائر في ألا
 .سورية
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 :ضحايا
سوزان غزازوة فلسطينية الجنسية، قضت بشظايا قذيفة أصابات منزلها في " السيدة -

ية شمال الخط بمدينة درعا، وهي موظفة في األونروا وتعمل مدرسة بمدرسة ضاح
 .العباسية في مزيريب بدرعا

 
 مخيم اليرموك

مل تسري بين سكان مخيم اليرموك ألذكر مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الحزن وخيبة ا
بعد أن شيعوا الضحايا الذين سقطوا يوم أمس جراء اطالق النار عليهم أثناء مشاركتهم بالتظاهرة 
التي خرجت للمطالبة بفك الحصار عن المخيم وادخال المواد التموينية إليه، وبحسب إفادة أحد 

أهالي اليرموك كانوا يعلقون أماال كبيرة على االتفاقية "مضربين عن الطعام داخل المخيم بأن ال
األخيرة والتي تفضي إلى فك الحصار عن المخيم وعودة سكانه إليه، إال أنهم وبعد ما حدث يوم 
 أمس من مجزرة بحق أبناء المخيم والتي راح ضحيتها اربعة من المدنيين العزل تأكد األهالي

على ذلك قررنا الدخول في  وبناء  " ، وأضاف"طراف المتصارعةألبأنهم سيكونون ضحية تناحر ا
إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان معركة األمعاء الخاوية والتي تهدف لوضع كافة الفصائل 
الفلسطينية ومنظمة التحرير ومنظمات حقوق اإلنسان أمام مسؤوليتها ومن أجل تحميلها عواقب 

 ."بناء شعبنا الفلسطيني داخل اليرموكألي ما يجر 
 641إلى ذلك ما يزال الجيش النظامي يفرض حصارا خانقا على مداخل ومخارج المخيم لليوم 

 .على التوالي والذي أدى إلى إنعدام مقومات الحياة فيه
 

 مخيم خان الشيح
ي أصوات حالة من الهلع والخوف عاشها اليوم سكان مخيم خان الشيح نتيجة سماعهم دو 

انفجارات قوية هزت أرجاء المخيم بسبب سقوط عدد من القذائف على المناطق المحيطة به، 
دوية ألساسية وشح المواد الغذائية واألومن جانب أخريعاني سكانه من نقص الخدمات ا

سر الوافدة إليه من المخيمات الفلسطينية ألف االيشار أن المخيم يستقبل آ ،والمحروقات
 .منية لديهمألوضاع األخمة له بسبب تردي اوالمناطق المتا

 
 
 



 

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

 

 مخيم جرمانا
حالة من الهدوء النسبي يعيشها سكان مخيم جرمانا بريف دمشق، كما يشتكي سكانه من شح 

 .وضاع في سوريةألسعار بسبب تدهور األدوية والغالء الفاحش لألالمواد الغذائية وعدم توفر ا
 

 مخيم السبينة
مصير مخيم السبينة بسبب الحصار المشدد المفروض عليه خاصة ما يزال الغموض يخيم حول 

لى ا ن ليس هناك معلومات مؤكدة حول ما آلبعد سيطرة الجيش النظامي على منطقة السبينة، وا 
 .يجري على أرض الواقع من ترتيبات حول إعادة أهل المخيم إليه

 
 مخيم الرمل الالذقية

كما  ،دوية وغالء االسعارألالمواد الغذائية وايشكو سكان مخيم الرمل في الالذقية من شح 
يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لفترات زمنية طويلة، يشار 

 .أن المخيم يستقبل عددا كبيرا من الوافدين إليه من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له
 

 :لبنان
طينيين من سورية الى لبنان خطر التوقيف على الحواجز االمنية يواجه غالبية الالجئين الفلس

بسبب انتهاء مدة العام التي سمح بها األمن العام اللبناني لالجئين الفلسطينييين من سورية إلى 
ويذكر أن العدد االكبر من الالجئين قد لجأ إلى لبنان على  ،لبنان للبقاء دون تجديد إقاماتهم

بعد مجزرة شارع الجاعونة في اليرموك، والثانية بعد  2162ى في آب ولألدفعتين رئيسيتين ا
، معظمهم لم يعودوا من يومها، وخصوصا  بعد 2162ول ألضربة مسجد عبدالقادر في كانون ا

 .تشديد إجراءات الدخول إلى لبنان
هذا وتفرض الحكومة اللبنانية على كل من أمضى سنة في لبنان منهم أن يجدد إقامته بكلفة 

األمر الذي يستحيل على .أو المغادرة إلى خارج لبنان ،للعائلة$ 6111للفرد أي بمتوسط $ 211
 .ج  ضمن الظروف الحالية تحقيقهالال
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 :عمل أهلي لجان 
تقيم هيئة فلسطين الخيرية مشروع اللباس الشـــتوي لألطفال وطالب ( من حقي)تحت عنوان 

التعريف بحقوق الطفل في تأمين الغذاء ( مـــن حـــقـي)كما يتضمن برنامج  ،المدارس األكثر حاجة
 .الحياة الكريمة والمنزل اآلمنو  المناسب واللباس الالئق والبيئة النظيفة

 مشروع اللباس الشـــتوي لألطفال وطالب المدارس 


