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ممثل حملة الوفاء األوروبية يطلق نداًء للحكومة اإليطالية للوقوف على "
 "مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين السوريين

 
 

 قصف على مخيم الحسينية واليرموك وخان الشيح. 

  على التوالي 68مخيم اليرموك لليوم الـاستمرار الحصار على. 

 أزمات معيشية خانقة يعاني منها سكان مخيم خان الشيح. 

  حملة دهم وتفتيش لمنازل مخيم الرمل في الالذقية من قبل الجيش
 .النظامي

  استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم العائدين بحمص لفترات
 .زمنية طويلة
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 مخيم الحسينية
مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية للقصف العنيف منذ ساعات الصباح في نقل مراسل 

تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي  ،محاولة من قبل الجيش النظامي القتحامه من عدة محاور
في سمائه ما جعل من تبقى من سكان المخيم يعيشون حالة من الهلع والخوف على مصيرهم 

ا يزال األهالي يعانون من ضنك العيش نتيجة الحصار المفروض ومصير أبنائهم، إلى ذلك م
على مخيمهم منذ شهرين على التوالي من قبل الجيش النظامي ما أدى إلى نفاد جميع المواد 

 .واألدوية والمحروقات من المخيم التموينية

 
 من آثار القصف على مخيم الحسينية

 مخيم اليرموك
مخيم اليرموك شهد اليوم سقوط عدد من القذائف عليه طالت أكد مراسل مجموعة العمل بأن 

ومن الجانب اإلنساني ما يزال أهالي  ،بعضها محيط شارع صفد اقتصرت أضرارها على الماديات
على التوالي والذي  68المخيم يعانون من الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي لليوم الـ 

والطحين والدواء وحليب األطفال، هذا في ظل استمرار  يمنع بموجبه إدخال المواد الغذائية
 .كهربائي عن المخيم منذ عدة أشهرانقطاع التيار ال

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك
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 خان الشيحمخيم 
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لسقوط عدد من القذائف استهدفت 

ومدرسة الجليل للسواقة والمزارع المحيطة به لم تسفر عن وقوع الحارة الشرقية والشارع العام، 
إصابات، تزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم، أما من الجانب المعاشي فيعاني 
السكان من أزمة في تأمين رغيف الخبز واألدوية وحليب األطفال بسبب الحصار الذي يفرضه 

كو السكان من غالء األسعار وانتشار البطالة بينهم على المخيم، كما يش 86عناصر حاجز 
 .نتيجة تدهور األوضاع األمنية في سورية

 
 مخيم الرمل الالذقية

أشار مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الرمل في الالذقية تعرض اليوم لحملة دهم وتفتيش 
كبيرة من قوات  للمنازل من قبل األمن السوري منذ الصباح الباكر، وفي التفاصيل اقتحمت قوة

الجيش النظامي مخيم الرمل وقامت بإغالق جميع حارات المخيم وتفتيش البيوت والتدقيق على 
الهويات، وسط حالة من التوتر والهلع سادت بين أبناء المخيم الذين يعانون من شح المواد 

 .لغذائية واألدوية وغالء األسعارا
 

 مخيم العائدين حمص
بحمص من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة،  يشكو سكان مخيم العائدين

كما يعاني األهالي من نقص حاد في المواد الغذائية والتموينية وغالء األسعار، ما جعل سكانه 
تردي األوضاع األمنية في  يبيعون منازلهم وأثاثها من أجل الهجرة إلى الدول األوربية هربًا من

 .سورية
 

 :ليلجان عمل أه
وزعت هيئة فلسطين الخيرية في مخيم خان الشيح كمية من الدفاتر على جميع الطالب في 

االبتدائي ولغاية الصف الثالث الثانوي في كل من ثانوية خان  األولمدارس المخيم من الصف 
 .الشيح ومدرسة سلمة اإلعدادية، ومدرسة دير عمر، ومدرسة عين ماهل

كما قام فريق الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك بحملة تنظيف وتشجير 
عادة تأهيل بعض األرصفة والطرقات في مخيم اليرموكو   .ا 
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 توزيع الدفاتر على طالب المدارس

 :ايطاليا
 أطلق الدكتور محمد حنون ممثل حملة الوفاء األوروبية في سياق زيارته لالجئين الفلسطينيين
السوريين الذين وصلوا إلى جزيرة صقيلية جنوب إيطاليا نداًء للحكومة اإليطالية والمسؤولين 
المحليين في الجزيرة ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف على مسؤولياتهم تجاه الالجئين 

 .رين من جحيم الحرب في سوريةالفلسطينيين السوريين الفا
 

 :لبنان
" سورية في لبنان بزيارة لمدير مكتب مخيم عين الحلوة في األونروا قام وفد من لجنة فلسطينيي 

، بحث خاللها بعض القضايا المتعلقة بأمور الالجئين الفلسطينيين القادمين من "فادي الصالح
سوريا هناك، هذا وقد طالب الوفد بإيالء الالجئين مزيدًا من االهتمام وتقديم يد العون لهم سواء 

 .إلى لبنان أو الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان أصال ً  القادمين من سورية


