
 

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

 

 

 
 

 

 "أهالي مخيم حندرات يطلقون نداء استغاثة لفك الحصار عن مخيمهم"
 

 
 
 

 ثالث ضحايا من الفلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيمي الحسينية واليرموك .

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك من قبل الجيش النظامي .

  حالة من الخوف والهلع يعيشها سكان مخيم درعا بسبب انتشار
. القناصة في المناطق المطلة على حارات وشوارع المخيم
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: ضحايا
من سكان مخيم حندرات بحمب فمسطيني الجنسية، قضى " معتز احمد ديب"الشاب  -

 .نتيجة إصابتو بشظايا قذيفة سقطت عمى المخيم
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم حندرات، قضى " أحمد عبد العزيز الحطيني" الشاب -

 .اثر إصابتو بشظايا قذيفة سقطت عمى المخيم
من أبناء مخيم اليرموك فمسطينية الجنسية، قضت  ( سنوات8)" حال النابمسي"الطفمة  -

 .نحبيا جراء سقوط قذيفة عمى جادات بئر السبع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حال النابلسيالطفلة 

 مخيم الحسينية
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم الحسينية لسقوط عدد من القذائف عمى مناطق 

متفرقة منو استيدفت محيط جامع العشرة المبشرين بالجنة وجامع القدس والطريق المؤدي إلى 
. مدرسة الوكالة الجديدة في حوش صييا عمى أطراف المخيم

 
 مخيم اليرموك 

، ) سنوات8)" حال النابمسي"إلى سقوط الطفمة أدت شيد مخيم اليرموك سقوط عدد من القذائف 
ومن جانب آخر ال زال السكان يشتكون من التصرفات غير اإلنسانية التي يتعامل بيا عناصر 

أول المخيم اتجاىيم، حيث يكيمون سياًل من الشتائم واإلىانات لألىالي  (البشير)حاجز البطيخة 
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ويجبرونيم عمى الوقوف في طابور طويل ويخضعونيم لتفتيش أمني دقيق، إضافة إلى منعيم 
من إدخال كميات كبيرة من الطعام، كما يعانون من استمرار انقطاع التيار الكيربائي 

. واالتصاالت لساعات وأيام عديدة
وفي سياق متصل أطمقت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية في مخيم اليرموك نداء استغاثة 

: بسبب تردي األوضاع المعيشية في المخيم جاء فيو
إن استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن مخيم اليرموك أدى وسيؤدي إلى مضاعفات ال تحمد • 

. عقباىا فضاًل عن تفّشي العديد من األوبئة واألمراض المعدية
إن انقطاع المياه عن منازل المخيم بسبب توقف عمل مضخات المياه نتيجة انقطاع التيار • 

. الكيربائي أدى إلى إصابة العشرات من سكان المخيم بداء الجرب والقمل
بسب تراكم القمامة  (الميشمانيا)تم إحصاء ما يزيد عن الثالثين إصابة بداء ذبابة حمب • 

. والنفايات وجثث القطط والكالب في شوارع وحارات المخيم
لألطفال بسبب  (حميب البقر حصرا لعدم توفر حميب الغنم)عدم تمّكن الناس من غمي الحميب • 

فقدان غاز الطيي، عمماً  أن حميب البقر حتى ولو كان مغميا ال ينبغي إعطائو لألطفال دون 
. سن الثالثة، ألنو يسبب مرض سكري األطفال

انتشار الكالب والقطط والجرذان عمى نطاق واسع مما ييدد سكان المخيم بوباء الطاعون • 
. نتيجة خروج الجرذان من أنابيب الصرف الصحي المعطمة بسبب انقطاع الكيرباء

وفي ختام النداء طالبت الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية جميع الجيات المعنية بشؤون 
بالتدخل واإلسراع فوراً إلى وقف ىذه  (..الصميب األحمر واليالل األحمر األونروا)المخيمات 

. الكوارث اإلنسانية بحق سكان مخيم اليرموك

 
 مخيم اليرموك في السبع بئر جادات على القصف
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 مخيم حندرات
بعد أن شيد مخيم حندرات بحمب يوم أمس اشتباكات عنيفة داخل حاراتو وأزقتو بين مجموعات 
الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، أسفرت عن سيطرة 

مجموعات الجيش الحر عمى بعض حاراتو ومن ثم انسحابيم منيا صباح اليوم، وسقوط ضحيتين 
من أبناء المخيم وتعرضو لمقصف، تجددت المخاوف وسرت حالة من التوجس والترقب لدى 

سكان المخيم من انتقال االشتباكات من أطراف المخيم إلى حاراتو الداخمية وسقوط المزيد من 
الضحايا وتيجير األىالي بسبب إصرار طرفي الصراع في سورية لمسيطرة عمى كامل المنطقة 

. التي يقع المخيم في وسطيا
وأشار المراسل بأن كارثة إنسانية حقيقية يواجييا سكان مخيم حندرات، بسبب الحصار المفروض 
عميو من قبل مجموعات الجيش الحر وما تعرض لو من تردي في األوضاع األمنية في اآلونة 

األخيرة، نجم عنيا انعدام في مقومات الحياة ونقص حاد في المواد الغذائية والمحروقات واألدوية 
والدقيق وانقطاع شبكة االتصاالت والتيار الكيربائي والماء لمدة طويمة، لذلك أطمق سكانو نداء 

 والصميب األحمر األونروااستغاثة ناشدوا فيو كافة المنظمات اإلغاثية واإلنسانية وفي مقدمتيا 
دخال المواد اإلغاثية والطبية وتحييده عن الصراع  لمتدخل الفوري لفك الحصار عن المخيم وا 

. الدائر في سورية
 

 مخيم درعا
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الخوف واليمع يعيشيا سكان مخيم درعا بسبب انتشار 
القناصة في المناطق المطمة عمى حاراتو وشوارعو، ما يعني حصاراً  محكماً  لممخيم لعدم قدرة 
الناس عمى التحرك بحرية خوفًا من استيدافيم من قبل القناصة الذين يطمقون النار عمى أي 

. شيء متحرك في الشوارع
 

 :لجان عمل أهلي
بينت ىيئة فمسطين الخيرية في التقرير الصادر عنيا أنيا تمكنت خالل األشير القميمة الماضية 

. عممية جراحية لمرضى يقطنون مخيم خان دنون (35)من إجراء 
 

: إفراج
من سكان مخيم " يوسف مصمح"بعد اعتقال دام ألكثر من ستة أشير أفرج األمن السوري عن 

. خان الشيح

mailto:info@prc.org.uk

