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 "كارثة إنسانية تحيق بمخيم اليرموك وسكانه يستغيثون"

 
 

 قصف على مخيم السيدة زينب. 

 أهالي مخيم السبينة يشتكون الحصار المفروض عليهم منذ شهور. 

  صدامات بين أهالي مخيم العائدين بحمص ومفرزة األمن السوري
 .تفضي إلى نقلها لمكان آخر

  انعدام مقومات الحياة في مخيم الحسينية بسبب الحصار الذي يفرضه
 .الجيش النظامي عليه
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 مخيم السيدة زينب
القذائف على نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم السيدة زينب للقصف وسقوط عدد من 

 .أماكن متفرقة منه، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى
 

 مخيم اليرموك
رافقها أصوات انفجارات قوية  ،حالة من الهدوء الحذر خيمت على حارات وأزقة مخيم اليرموك

نتيجة قصف المناطق المتاخمة له، أما على الصعيد اإلنساني فما زال سكان المخيم يعانون من 
على التوالي ما أسفر  17لحصار الجائر الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم لليوم وطأة ا

عن حرمانه من كافة متطلبات الحياة األساسية من مواد غذائية وأدوية وخدمات بنى تحتية 
كالكهرباء والماء واالتصاالت، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية فيه خاصة في ظل تدهور 

ن المخيم حيث بدأت تظهر بينهم الكثير من حاالت التسمم وفقر دم األوضاع الصحية لسكا
واإلغماء واالضطرابات المعوية وحاالت الهذيان ونوبات الصرع خاصًة عند األطفال، هذا 
باإلضافة للنقص الحاد بالمواد الطبية وارتفاع أسعار األدوية بشكل كبير فقد وصل سعر كيس 

ليرة سورية، وبناء عليه وجه من تبقى من سكان المخيم والذي السيروم الواحد لحوالي عشرة آالف 
ألف نسمة نداء استغاثة ناشدوا فيه المؤسسات اإلنسانية والمنظمات  04يبلغ تعدادهم حوالي 

والفصائل ومنظمة التحرير  واألونروا فواليونيسيالدولية في مقدمتها الصليب والهالل األحمر 
الفلسطينية والشخصيات الفاعلة للعمل سريعًا على إيجاد الحل المناسب لتفادي انتشار الكارثة 

 .وفقدان الكثير من األرواح البشرية داخل المخيم
 

 مخيم العائدين حمص
ًا ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم العائدين بحمص بأن الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماع

في مؤسسة الالجئين الفلسطينيين في المخيم بحضور مندوب المؤسسة للبحث في مسألة نقل 
مفرزة األمن المتواجدة في مقر المؤسسة وذلك على خلفية الصدمات التي حدثت بين شباب 

تجمع الباعة، وقد أقر المجتمعون وبعد و المخيم وعناصر هذه المفرزة التي تتوسط كتلة المدارس، 
خلف سور المدارس في مدخل " الصاعقة"سوري نقل المفرزة إلى مكتب مع األمن ال التنسيق

ه على نفقة الفصائل تجهيز و بعد أن تم ترميم المقر الجديد  ،"البالوني"المخيم من جهة السجن 
 .الفلسطينية
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 مخيم الحسينية
مي، والذي أدى ال يزال مخيم الحسينية محاصرًا بشكل كامل منذ عدة أشهر من قبل الجيش النظا

إلى تدهور األوضاع المعيشية فيه بسبب عدم توفر الطحين والماء والخبز، هذا باإلضافة إلى 
استمرار انقطاع التيار الكهربائي عنه منذ فترة زمنية طويلة، أما من الناحية الطبية فهناك عجز 

 .وحليب األطفال افيةاالسعالمستلزمات و واضح في تأمين المستلزمات الطبية 
 

 مخيم السبينة
هدوء حذر في مخيم السبينة مع خلو المخيم من معظم سكانه، ومن جهة أخرى يعاني سكان 

 52/75/5475المخيم من استمرار الحصار المفروض عليهم من قبل الجيش النظامي منذ 
 .لغذائية والطبية والمحروقات منهوالذي أدى إلى نفاد معظم المواد ا

 
 خيم النيربم

الهلع والخوف يعيشها سكان مخيم النيرب بحلب بسبب سماعهم أصوات انفجارات قوية حالة من 
تهز أرجاء المخيم، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 

ونة توزيع المع 5472\9\57النظامي في محيط المخيم، ومن جانب آخر استكملت األونروا اليوم 
م يستلموا هذه المعونة ستة آالف ليرة سورية لكل شخص من األهالي الذين لها المالية والتي قدر 

 .حتى اآلن
 

 :غزة
 واإلسكانالعامة  األشغالالتقى وفد من لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة مع وزير 

التي ( المأوى)حيث جرى البحث في مشكلة السكن  ،79/9في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 
 .غزة إلىيعاني منها الالجئون من سوريا 

هذا وقد أكد الوزير على أن الوزارة قدمت كشفًا للهيئة الخيرية القطرية لتقديم الدعم لحل هذه 
ا المشكلة وأن الوزارة ستبذل جهودًا خاصة لمعالجة هذا الموضوع رغم الصعوبات التي تعاني منه

 .الحكومة
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 :لجان عمل أهلي
قامت هيئة فلسطين الخيرية بمشروع تأمين الشاش الطبي للمشافي العاملة في مخيم اليرموك، 
حيث يأتي هذا المشروع في إطار حرص الهيئة على استمرارية عمل المشافي وسد جميع 

 .وية لعالج أبناء المخيم وخدمتهمحاجياتها من مواد وأجهزة طبية وأد

 
 تأمين الشاش الطبي للمشافي العاملة في مخيم اليرموك
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