
 

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

 

 

 
 

 

أهالي مخيم خان الشيح يناشدون الجهات الدولية ومنظمات حقوق "
 "اإلنسان األونروا التدخل الفوري والعاجل إلنهاء معاناتهم

 

 
 
 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك والحسينية وحندرات .

 حالة من الهدوء الحذر يعيشها سكان مخيم خان الشيح .

  مخيم العائدين بحمص يعاني من انقطاع معظم الخدمات األساسية
. عنه
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم حندرات، قضى أثناء " ياسين فضل ياسين"الشاب  -

االشتباكات بين المجان األمنية المؤيدة لمنظام السوري وبين مجموعات الجيش الحر عمى 
 .أطراف المخيم

من سكان مخيم اليرموك قضى نحبو جراء سقوط قذيفة في " أبو سامر الشبمي"الحاج  -
 .محيط جامع الوسيم أثناء خروجو من المسجد

 
 مخيم اليرموك

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لمقصف وسقوط عدد من القذائف استيدفت 
محيط جامع عبد القادر الحسيني دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومحيط جامع الوسيم أدت 

إلى وفاة الحاج أبو سامر الشبمي متأثراً  بالجراح التي أصيب بيا أثناء خروجو من المسجد 
باإلضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، تزامن ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سمائو، أما من 

الجانب االقتصادي فال زال سكان اليرموك يعانون من االنقطاع المديد لمتيار الكيربائي 
واالتصاالت ومن وطأة الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي وعناصر الجبية الشعبية القيادة 

. العامة عمييم والتي تمنع دخول المواد الغذائية والمحروقات والدقيق
 

 
 الحسينيٍي  القادر عبد جامع محيط في آثار القصف

 مخيم الحسينية
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد سقوط عدد من القذائف ُحدد منيا واحدة 

مقابل جامع القدس اقتصرت أضرارىا عمى الماديات فقط، ومن جية أخرى ما زال سكان المخيم 
يعانون من شح المواد الغذائية واألدوية والمحروقات ومادة الخبز نتيجة الحصار الذي يفرضو 

. الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو
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 مخيم حندرات
تعرض مخيم حندرات لقصف ليمي وسقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة منو، استيدفت 

حارة عين غزال ومنطقة المشروع دون أن يسفر عنيا وقوع إصابات، ترافق ذلك مع حدوث 
اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي عمى أطراف المخيم من جية مقطع 
البكارة ومشفى الكندي، أما من الجانب اإلنساني فيعاني سكان المخيم من نفاد معظم المواد 

. الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع شبكة االتصاالت والتيار الكيربائي عنو
 

 مخيم خان الشيح
ذكر مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح بأن حالة من اليدوء الحذر يعيشو سكان 

 قوية ناجمة عن قصف المناطق المجاورة لو، ونوه إنفجاراتالمخيم، يعكر صفوه سماع أصوات 
المراسل بأن خدمة االنترنت عادت إلى المخيم مع استمرار انقطاع االتصاالت الخميوية والكيرباء 

عنو، كما يشتكي األىالي من صعوبة المواصالت بسبب قطع الجيش النظامي الطريق من 
. المخيم إلى العاصمة دمشق

وفي السياق ذاتو ناشد أىالي مخيم خان الشيح الجيات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان األونروا 
التدخل الفوري والعاجل إلنياء معاناتيم حيث ما تزال الكيرباء مقطوعة عن مخيميم منذ أربعة 

أيام، كما أن معظم المواد الغذائية قد نفدت من األسواق بسبب انقطاع جميع الطرق المؤدية إلى 
. المخيم

 
 مخيم العائدين حمص

يعاني سكان مخيم العائدين بحمص من أزمات معيشية عديدة أىميا استمرار انقطاع التيار 
الكيربائي والماء منذ أكثر من ثالثة أيام عمى التوالي وانقطاع الياتف األرضي وخدمة االنترنت 

(ADSL)  عن المخيم ألكثر من شير ونصف، كما يشكو األىالي من غالء األسعار وشح في
. المواد الغذائية والمحروقات

 
  :مفقودون

من سكان مخيم اليرموك يوم " عمي محمد عمي"فقد الشاب 
، وذلك أثناء دخولو إلى المخيم ولم 13/4/2013السبت 

 .ترد عنو أي معمومات حتى المحظة
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