
 

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

 

 

 
 

 

تقرر إرجاء إدخال قافمة " حممة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية"
المعونات إلى مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سورية حتى يوم االثنين 

 "أسباب لوجستية"وذلك لـ  (13/5)المقبل 
 

 
 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت جراء األحداث فً سورٌة .

 قصف على مخٌمً خان دنون وخان الشٌح .

 قصف عنٌف بقذائف الهاون والدبابات على مخٌم الحسٌنٌة .

  قصف لٌلً على مخٌم الٌرموك ٌتسبب باندالع النٌران بأحد
. المنازل

 األمن السوري ٌشن حملة دهم واعتقاالت فً مخٌم العائدٌن بحماة .
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 :ضحايا
من أرناء مخيم اليرموك، قضى جراء سقوط قذيفة  ( رريياً 20)" محمد تيسير الحكيم"ارتقاء الشاب 

 .يوم أمس في منطقة راب توما ردمشق

 
 محمد تيسير الحكيم

مخيم خان دنون 
ذكر مراسل مجموعة اليمل رأن مخيم خان دنون شيد اليوم سقوط قذيفة داخل حدوده اقتصرت 
أضرارىا عمى الماديات فقط، ومن جانب آخر يياني سكانو من شح المواد الغذائية والمحروقات 

. وضيف في شركة االتصاالت وانقطاع التيار الكيررائي عن المخيم لفترات زمنية طويمة
 

 مخيم خان الشيح
نقل مراسل مجموعة اليمل نرأ تيرض مخيم خان الشيح لمقصف وسقوط قذيفة عمى منزل رالقرب 
من جامع اليدى اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، عمماً  أنو ال يشار ألي تواجد مسمح في 

المخيم رل يأوي المخيم آالف األسر النازحة إليو من مختمف المخيمات الفمسطينية والمناطق 
 .المجاورة لو

أما عمى الصييد اإلنساني فما زال سكانو يشتكون من أزمة في توفر رغيف الخرز رسرب عدم 
 في ظل استمرار ،توفر الدقيق، إضافة لمنقص الحاد في المواد الغذائية واألدوية ومقومات الحياة
. انقطاع التيار الكيررائي واالتصاالت الخموية عن المخيم لساعات وأيام عديدة

 
 مخيم الحسينية

قصف عنيف رقذائف الياون والدرارات عمى مخيم الحسينية حيث استمر القصف طيمة اليوم، 
إضافة النقطاع المياه والكيرراء عن ميظم مناطق المخيم منذ يوم أمس، تزامن ذلك مع انقطاع 
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جزئي لشركات االتصال، أما عمى الصييد المييشي فال يزال سكانو ييانون من الحصار الخانق 
الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم منذ خمسة أشير والذي أدى إلى شح 

في المواد الغذائية والمحروقات والطحين، ويذكر أنو منذ أسروع قد تم تشديد الحصار عمى المخيم 
. رشكل كرير مما أدى إلى تفاقم األزمات التي يياني منيا من ترقى من األىالي

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسل مجموعة اليمل رأن مخيم اليرموك تيرض لقصف ليمي عنيف طال مناطق متيددة 
منو، أدى إلى اندالع النيران في أحد المنازل حيث تم إخماد الحريق من قرل األىالي رالتياون 

مع عدد من المتطوعين، ومن جية أخرى شيد المخيم يوم أمس سقوط قذيفة عمى سيارة 
اإلسياف التارية لمييئة الخيرية إلغاثة الشيب الفمسطيني، ويذكر أن مخيم اليرموك يياني نقصًا 

ومن الجانب  كريرًا في سيارات اإلسياف ريد أن سرق جزء كرير منيا وأحرق القسم اآلخر،
االقتصادي ما زال سكانو ييانون من استمرار الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي 

لمشير الرارع عمى التوالي والذي أدى إلى انيدام مقومات الحياة فيو خاصة في ظل عدم توفر 
. األغذية والطحين وانقطاع التيار الكيررائي واالتصاالت والمياه عنو أليام وأساريع عديدة

 
 مخيم جرمانا

حالة من اليمع والخوف عاشيا سكان مخيم جرمانا اليوم رسرب سماع أصوات اشتراكات عنيفة 
. في محيطو، ونوه مراسل مجموعة اليمل رأنو تم قطع التيار الكيررائي عن ميظم مناطق المخيم

 
 مخيم العائدين حمص

في " األونروا"وردت أنراء لمجموعة اليمل تفيد رأن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
ليرة سورية لكل فرد من  ( 3000 )مخيم اليائدين رحمص ردأت رصرف الميونة المالية المقدرة رــ

أفراد اليائمة حيث سيتم صرف الشيكات المقدمة من األونروا في منطقة حسياء القريرة من مدينة 
. حمص

 
 مخيم العائدين حماة

أكد أحد سكان مخيم اليائدين رحماة أن األمن السوري يشن حممة دىم واعتقاالت ومالحقات ليدد 
من أرناء المخيم، ومن الجانب المييشي يشكو السكان من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية 

. والمحروقات رسرب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم
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 :لجان عمل أهمي
نفذت مؤسسة جفرا ورالشراكة مع إدارة مدرسة األزمة يومًا ترفيييًا مفتوحًا في مخيم اليرموك 

، تخمل 2013 ــ 2012لطالب مدرسة األزمة رمناسرة انتياء االمتحانات النيائية لميام الدراسي 
النشاط رسم حر لألطفال من الصف األول حتى الثالث االرتدائي، ورسم عمى الورق والقماش 

لطالب الصف الرارع والخامس والسادس، كما تم رسم ريض الرسومات الزيتية عمى جدران الحارة 
. التي تقع فييا المدرسة

 
 اليوم الترفيهي المفتوح

 
 :حمالت تضامنية

أنو تقرر إرجاء إدخال قافمة الميونات إلى " حممة الوفاء األورورية ليون منكوري سورية"أعمنت 
، ريد (13/5)مخيمات الالجئين الفمسطينيين في داخل األراضي السورية حتى يوم االثنين المقرل 

". أسراب لوجستية"أن كان مقرًرا اليوم السرت، وذلك لـ 
ولفتت الحممة في تصريح صحفي ليا اليوم السرت األنظار إلى أن القافمة التي ُتيد أول تحرك 

شيري من الخارج إلى المخيمات منذ ردء األزمة السورية قرل أكثر من عامين، أخذت الموافقات 
الخطية المطمورة من السمطات السورية، ريد أن أنيت جمع التررعات وشراء المستمزمات ليون 

المنكورين في سورية جراء األزمة ىناك، حيث من المقرر أن تنطمق القافمة في الياشرة من 
. صراح االثنين المقرل

 
 :اعتقال

فمسطيني الجنسية من أرناء مخيم اليرموك يوم " عدنان خميفة"األمن السوري ييتقل الشاب 
. ، يشار أن الخميفة ىو موظف في سفارة فمسطين رسوريا6/5/2013
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 :مفقودون
، وذلك 7/5/2013 من سكان مخيم اليرموك يوم الثالثاء ( عاما59)" صراح قاسم"فقدت السيدة 

. أثناء خروجيا من المخيم ولم ترد أي ميمومات أو أنراء عنيا

 
 صباح قاسم

 :لبنان
 أمام مكتب 10/5/2013نفذ الالجئون الفمسطينيون من مخيمات سورية اعتصامًا يوم الجمية 

 في مخيم الرداوي شارك فيو الفصائل الفمسطينية والالجئون الفمسطينيون األونروامدير خدمات 
من مخيمات سورية، وذلك احتجاجًا عمى األوضاع المأساوية التي وصموا إلييا من ناحية السكن 

كما اشتكى ، حيث أن ريض أصحاب الريوت ارمغوىم رإخالء الريوت إن لم يتم دفع اإليجار
، وأكد الميتصمون األونرواالكثيرون من المياممة السيئة التي يتمقونيا من قرل ريض موظفي 

. رأنيم سيقومون رخطوات تصييديو في األسروع القادم إذا لم تمب مطالريم
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