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 عائلة من فلسطينيي سورية هربت من جحيم القصف والدمار 20"
" فوقعت فريسة الجوع والضياع في تايالند

 
 
 

 تجدد القصف على مخيم اليرموك. 

  أهالي مخيم حندرات يطالبون األونروا ومنظمة التحرير بتسهيل
. عودتهم إلى مخيمهم

  سكان مخيم العائدين بحمص ال للمساعدات التي تعرض حياة أبناء
. المخيم للقتل والخطف

 حملة دهم واعتقال في مخيم الرمل في الالذقية .

 حملة الوفاء األوربية لعون منكوبي سورية تغادر لبنان .

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك في الساعة السادسة مساًء لمقصف وسقوط 
عدد من القذائف استيدفت شارع راما أدت إلى نشوب حريق نتيجة اشتعال خزان المازوت، ومن 

جانب آخر ال يزال سكانو يعانون من وطأة الحصار المفروض عمى مخيميم من قبل الجيش 
النظامي والذي أدى إلى عدم توفر المواد الغذائية والخضار وحميب األطفال واألدوية، كما 
يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع مناطق المخيم لمشير الثاني عمى 

 .التوالي

 
 شارع الثالثين اليوم

مخيم درعا 
حالة من الرعب لدى السكان يشكمو القناصة المعتمين أسطح المباني المطمة عمى مخيم درعا، 

 وبين طفل وكيل، فقد ،فيم يقنصون كل شيء متحرك أماميم وال يميزون بين مسمح أو مدني
ُسجل اليوم إطالق النار من حاجزي المؤسسة االستيالكية والسرايا باتجاه مداخل المخيم أدى إلى 

 .إصابة طفمة تبمل من العمر اثني عشر عاماً 
 

 مخيم حندرات
معاناة سكان مخيم حندرات الذين نزحوا من مخيميم بسبب النزاع الدائر في مدينة حمب وسيطرة 

 ولجوء معظميم إلى المعيشيةمجموعات الجيش الحر عميو مستمرة في ظل تردي أوضاعيم 
الوحدة التاسعة في المدينة الجامعية في حمب، وبحسب شيادة أحد األىالي القاطنين في المدينة 

الجامعية بأن الحالة النفسية لألىالي بأدنى مستوياتيا بسبب عدم اىتمام األونروا ومنظمة التحرير 
والفصائل الفمسطينية بيم حيث ال يزال ىناك عدد من عائالت المخيم تفترش األرض وال تجد ليا 
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مأوى، كما يشتكون من شح المواد الغذائية والمياه والمعاممة السيئة التي يالقونيا من مشرفي 
. الوحدات السكنية اتجاىيم

 
 مخيم العائدين حمص

دعا أىالي مخيم العائدين بحمص في سورية رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير 
ىانتيمزكريا اآلغا لممحافظة عمى أمنيم وسالمتيم وعدم إذالليم . الفمسطينية د  بالمساعدات وا 

التي قررت ليم بسبب األحداث الجارية في سورية، وردا عمى ذلك قام سكان المخيم بإطالق 
حممة شعبية ىدفيا الضغط عمى الييئة الوطنية الفمسطينية إلغاثة المتضررين الفمسطينيين من 
سكان المخيم من عدم صرف الشيكات الشخصية خارج المخيم، وصرفيا داخل المخيم، كي ال 

 .يتعرضون لمقتل أو الخطف أو التوقيف بسبب تسميم الشيكات وصرفيا خارج المخيم
 

 مخيم الرمل الالذقية
أكد مراسل مجموعة العمل بأن األمن السوري يشن منذ عدة أسابيع حممة دىم وتفتيش لمنازل 

مخيم الرمل في الالذقية واعتقال لعدد من أبنائو فقد ُسجل يوم أمس حدوث عدة مداىمات لممخيم 
 .أسفرت عن اعتقال أبو محمد شاويش وشخص آخر من عائمة أبو حامد

 
 مخيم النيرب

من أبناء مخيم النيرب إلى " يحر شداد احمؤف" أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بعودة الشاب
أىمو بعد تعافيو من جروح كان قد أصيب بيا جراء االشتباكات التي دارت بين مجموعات الجيش 

 .الفمسطيني الحر وجيش التحرير
 

 مخيم الحسينية
استمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف االتصاالت وشح المواد الغذائية وعدم توفر جميع 

مقومات الحياة باتت السمة األساسية التي يعاني منيا من تبقى من سكان مخيم الحسينية بسبب 
ما تتعرض لو سورية من أحداث، ىذا إضافة الستمرار الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش 

 .النظامي عمى المخيم منذ عدة شيور
 

 :لجان عمل أهلي
قام متطوعو فريق كمنا أنا بالتعاون مع متطوعي مؤسسة بسمة العودة " حممة صحتك بدنيا"ضمن 

بإجراء تشخيص لحاالت مرضى السكري وقد تم تحويل عدد منيم إلى مستوصف وكالة الغوث 
 .في مخيم جرمانا بعد التنسيق معو لإلشراف عمى ىذه الحاالت
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 حملة صحتك بدنيا

 :حمالت تضامنية
غادر وفد حممة الوفاء األوربية لعون منكوبي سورية لبنان اليوم بعد قيامو عمى مدار األربعة أيام 
السابقة بتنفيذ حممتو المخصصة لمنازحين من سورية في المخيمات الفمسطينية ومراكز اإليواء في 

. صور وصيدا وبعمبك وبيروت
 

 :تايالند
محمد عمي الزين فمسطيني سوري دمر منزلو في مخيم اليرموك جراء الصراع الدائر في سورية، 
فكانت وجيتو ىو وعائمتو المكونة من أربعة أفراد إلى تايالند التي كان يمني النفس بأن يجد فييا 
المالذ األمن، إال أنو لم يكن يعمم بأن فصاًل جديدًا من فصول المعاناة واأللم قد بدأ منذ وصولو 
إلييا فالفيزا التي حصل عمييا لمدة ستة أشير ال تخولو اإلقامة في البمد إال ثالثة أشير وبناء 
عميو يجب أن يغادر إلى بمد أخر ليجدد إقامتو، والتجديد يعني إضافة أعباء مالية جديدة عمى 
كاىمو في ظل عدم توفر المال وضيق الحال، الزبن الذي تقدم بطمب لجوء إلى المفوضية العميا 

 وىذه فترة طويمة ال يستطيع معيا 14/10/2013لشؤون الالجئين حددت لو موعدًا لممقابمة في 
تحمل أعباء الحياة في ظل عدم وجود مورد لو، ويذكرانو بسبب ظروفو المالية الصعبة لم يتمكن 
من الحصول عمى أي تأشيرة سوى إلى تايالند وبناء عميو وجو الزبن عبر مجموعة العمل نداء 

. طالب فيو األونروا بالتدخل من أجل حل مشكمتو وتقديم يد العون والمساعدة لو
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.  عائمة من فمسطينيي سورية متواجدة في تايالند تعاني نفس المشكمة20يشار أن ىناك 
من جيتيا عممت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية قضيتو عمى مختمف مؤسسات 

. العمل اإلنساني التي وعدت إحداىا بمتابعة الممف اعتبارًا من الغد
: تنويو

لالطالع عمى التقرير الذي أصدرتو مجموعة العمل عن معاناة الفمسطينيين السوريين العالقين في 
: يمكنكم الضغط عمى الرابط التالي. تايالند

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535646576481023&set=a.4
43767102335638.102066.435367703175578&type=1&theater 
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