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وفاة طفل فلسطيني بسبب الجفاف جراء الحصار الخانق الذي يفرضه "
" الجيش النظامي على مخيم اليرموك منذ عدة أشهر

 
 

 

 ضحية فلسطينية سقطت في مخيم الحسينية اليوم .

 قصف على مخيم الحسينية واليرموك ودرعا وخان الشيح .

  أهالي مخيم حندرات يحملون طرفي النزاع في سورية مسؤولية
. تشريدهم وطردهم من بيوتهم

  أوضاع مأساوية تعيشها بعض العائالت الفلسطينية المتواجدة في
حي سيف الدولة واإلذاعة وصالح الدين بحلب بسبب تدهور 

. أوضاعهم المعيشية

  حتى اآلن25/12/2012استمرار الحصار على مخيم السبينة منذ  .

 هدوء نسبي يعم حارات وأزقة مخيم خان دنون  .
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 :ضحايا
أبو محمود "أوردت إحدى صفحات التواصل المعنية بنقل أخبار مخيم الحسينية نبأ ارتقاء السيد 

.  إثر إصابتو بالقصف الذي استيدف مخيم الحسينية،فمسطيني الجنسية" الحالق
 

 :مخيم اليرموك
في حادثة تدلل عمى حجم الكارثة اإلنسانية التي يعيشيا سكان مخيم اليرموك بسبب الحصار 

جراء  (الثالثاء)الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم، قضى طفل فمسطيني اليوم 
الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مخيم اليرموك، حيث أكد طبيب في مشفى فمسطين 

، وأضاف أن الطفل كان بحاجة (الثالثة الدرجةمن )نبأ وفاة الطفل نتيجة الجفاف الذي حلَّ بو 
لمشفى أطفال تتوفر فيو كافة المستمزمات الطبية لعالجو، أال أننا لم نتمكن من نقمو إلى خارج 
المخيم بسبب الحصار الذي يفرضو عناصر الجيش النظامي عمى المخيم منذ ثالثة أيام عمى 
التوالي والذي منعوا بموجبو الدخول أو الخروج، ىذا وقد ناشد الطبيب جميع منظمات حقوق 

اإلنسان واليالل األحمر السوري والفمسطيني األونروا لمتدخل من أجل إدخال األدوية 
. والمستمزمات الطبية لعالج سكان المخيم وخاصة أصحاب األمراض المزمنة

ومن جانب آخر فقد ُسجل اليوم سقوط قذيفتين عمى مخيم اليرموك، استيدفتا محيط ساحة 
. الريجة، وتقاطع شارعي اليرموك والمدارس اقتصرت أضرارىما عمى الماديات فقط

وبدورىا ناشدت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية بمخيم اليرموك أصحاب الضمائر الحية 
فمسطينيًا وعربيًا ودوليًا ومنظمات وىيئات حكومية وغير حكومية لمتدخل ووقف جراح أبناء مخيم 

اليرموك والمخيمات الفمسطينية في سورية النازفة منذ ما يزيد عن الستة أشير لمضغط عمى 
طرفي الصراع في سورية من أجل تحييد المخيمات وعدم العبث بمصير سكان المخيمات الذين 

. يؤكدون عمى أن بوصمتيم فمسطين ويعيشون عمى أمل العودة إلى وطنيم فمسطين
 

 مخيم درعا
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف وسقوط قذيفة ىاون في المنطقة 

الشمالية منو بالقرب من مسجد القدس، ومن جية أخرى قام قناصة الجيش النظامي المتواجدين 
في بناء المحكمة الجديد وبناء التربية بإطالق نيران بنادقيم باتجاه مداخل المخيم، ترافق ذلك مع 

 .اندالع مواجيات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي
 

 مخيم الحسينية
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم الحسينية وسقوط عدد كبير من القذائف 
عميو، أسفرت عن ارتقاء شخص وسقوط عدد كبير من الجرحى، ومن جانب آخر شيد المخيم 
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في ساعات الصباح الباكر حالة من اليدوء الحذر، ترافق ذلك مع حركة نزوح عدد كبير من 
. العائالت إلى خارجو

 
 من آثار الدمار في مخيم الحسينية

 مخيم خان الشيح
إن مخيم خان الشيح شيد سقوط عدد من القذائف طالت شارع : "قال مراسل مجموعة العمل

السعيد واألطراف الغربية المقابمة لممخيم، ومنطقة العين، ومن الجانب االقتصادي ما يزال سكانو 
يعانون من شح المواد الغذائية والدقيق والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف 

. االتصاالت األرضية والخموية
 

 مخيم حندرات
يواجو سكان مخيم حندرات اليوم مأساة إنسانية حقيقية في ظل عدم تأمين كافة مستمزماتيم 

واحتياجاتيم اإلنسانية، لذلك طالب سكانو بالعودة إلى مخيميم بأسرع وقت ممكن، وحمموا جميع 
األطراف المتناحرة في سورية مسؤولية تشريدىم وطردىم من بيوتيم ولن يقبموا أي حجج واىية قد 

. تطيل أمد بقائيم خارج المخيم
 

 مخيم النيرب
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مأساة بعض العائالت الفمسطينية المتواجدة في حي سيف الدولة 
واإلذاعة وصالح الدين بحمب ما تزال مستمرة وفي تفاقم بسبب تدىور أوضاعيم المعيشية نتيجة 
نزوحيم وتيجيرىم من بيوتيم منذ أكثر من عام، ما اضطرىم لمسكن في بيوت ميجورة في حي 

صالح الدين وبجانب أماكن االشتباكات والقصف مفترشين األرض في تمك البيوت التي ال تتوفر 
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فييا مقومات الحياة، كما تشتكي ىذه العائالت من عدم اىتمام األونروا والفصائل الفمسطينية 
والييئات اإلغاثية بيم ومد يد العون ليم، ومن جية أخرى يعاني النازحون من شح الموارد 

. والنقص الشديد بالمواد الغذائية واألدوية ومستمزمات الحياة
 

 مخيم خان دنون
ىدوء نسبي يعم حارات وأزقة مخيم خان دنون بعد أن شيد يوم أمس سقوط عدد من القذائف 

. عميو، سببت حالة من اليمع والرعب لسكانو
وفي الجانب المعاشي يشتكي سكان المخيم من شح المواد الغذائية وغالء األسعار وعدم توفر 

. المحروقات والدقيق واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف شبكة االتصاالت
 

 مخيم السبينة
ما يزال مخيم السبينة يرزح تحت وطأة الحصار وانيمار القذائف عمى معظم المناطق فيو والذي 
لى ارتقاء عدد من أبنائو وسقوط عشرات الجرحى منيم، إال  أدى لنزوح معظم سكان المخيم، وا 
أن المخيم يشيد اليوم حالة من اليدوء النسبي الممزوج بالخوف من تجدد القصف عميو، ىذا 

ويشتكي سكانو من نفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والمحروقات فيو، واستمرار انقطاع التيار 
. الكيربائي واالتصاالت عنو لفترات زمنية طويمة

 
: مفقودون
فمسطيني الجنسية وذلك أثناء خروجو من منطقة " بالل نور الدين منصور"فقد الشاب  -

، ولم ترد عنو معمومات 2013-06-15قدسيا إلى عممو في منطقة العدوي بدمشق يوم 
 .حتى المحظة

 
بالل نور الدين منصور 
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-11-27من سكان مخيم اليرموك بتاريخ " محمد بن نايف الحاج أحمد"فقد الشاب  -
.  والى اآلن لم تصل عنو أي معمومات أو أخبار2012

 
محمد بن نايف الحاج أحمد 

: لبنان
 بتوزيع المساعدات المالية عمى الالجئين 17/6/2013بدأت وكالة األونروا منذ يوم أمس 

الفمسطينيين النازحين من سورية والتي تستمر عدة أيام، لكن من المالحظ بأن ىناك خمل في 
" امة لمجميعرالك"نامج رىة لبورة مشو صسمما يعكطريقة وآلية التوزيع من الناحية التنظيمية 

 قبالتنسي  األونروا، وىذا ما يستدعي تدخاًل عاجاًل من قبل  في لبناناألونروا عميو لي تعمذال
ء اال دارة في وتقع نتيجة س أن ن ممكطرمخاأية ارك دمع المجتمع المحمي ًالمجان الشعبية لت

. زيعوعممية الت

 
 في لبنانتوزيع المساعدات المالية على النازحين 
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