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أهالي مخيم الحسينة خارج مخيمهم للشهر الثالث على التوالي منذ سيطرة النظام "
 "والقيادة العامة عليه

 
 

 قصف على مخيم درعا ومحيط مخيم خان الشيح. 

 361 يوماُ على حصار مخيم اليرموك. 

  محروقات في مخيم النيربأزمة. 

 الوفاء األوروبية توزع مساعدتها غداً على أهالي مخيم اليرموك. 
 
 
 



 

Email: Reports@actionpal.org - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 مخيم الحسينة
ال يزال أهالي مخيم الحسينية ممنوعون من العودة إلى مخيمهم وذلك منذ سيطرة الجيش النظامي 

الدخول إلى المخيم على المخيم منذ حوالي الثالثة أشهر، وتجد اإلشارة أنه يسمح لبعض السكان 
إلخراج بعض الحاجيات منه بعد حصولهم على موافقة من قبل الجهات األمنية السورية، 
والجدير بالذكر أن المخيم شهد منذ عّدة أشهر اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات 

 .من الجيش الحر استمّرت أليام وانتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل
 

 مخيم درعا
تعرضت مناطق متفرقة من مخيم درعا لقصف بقذائف الهاون والصواريخ مما أدى لوقوع أضرار 

في حين يعاني أهالي المخيم من أوضاع معيشية مأساوية حيث يعانون من أزمات صحية  ،مادية
ية في ومعيشية وذلك بسبب الحصار المفروض عليه، مما أدى لنفاد معظم المواد التموينية والطب

 .المخيم
 

 مخيم خان الشيح
حالة من التوتر شهدها مخيم خان الشيح وذلك بسبب االشتباكات والقصف العنيف الذي 
استهدف المناطق المحيطة به حيث تعرضت تلك المناطق لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة 

زال أهالي ترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة في عدة مناطق محيطة بالمخيم، وفي سياق آخر ال ي
 .المخيم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ عّدة أيام

 
 مخيم اليرموك

القيادة  -استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش السوري ومجموعات من الجبهة الشعبية 
على التوالي حيث تقوم الحواجز بمنع إدخال الغذاء أو  361العامة على مخيم اليرموك لليوم 

لدواء إلى داخل المخيم، مما تسبب بعّدة حاالت من موت األهالي لعدم توافر الغذاء، وفي سياق ا
آخر وقعت ظهر اليوم اشتباكات في عّدة محاور من المخيم بين الجيش النظامي ومجموعات 
من المعارضة المسلحة، وفيما يتعلق بمبادرة تحييد المخيم فقد تواردت أنباء عن موافقة جميع 

موعات المعارضة المسلحة في المخيم باالنسحاب منه، فيما اتفقت فصائل العمل الوطني المج
على تشكيل وفد من قيادات األقاليم، من أجل التفاوض مع المجموعات  ،31الفلسطيني ال

 .روجها من المخيم بالسرعة القصوىالمسلحة لخ
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اليرموك بالتوجه غدًا عند الساعة وفي سياق آخر وجهت حملة الوفاء األوربية نداًء ألهالي مخيم 
 .العاشرة صباحًا نحو حاجز الكابالت في المخيم لالستفادة من المساعدات التي تقدمها القافلة

 
 مخيم خان دنون

أوضاع معيشية مأساوية يعيشها أهالي مخيم خان دنون في ريف دمشق، حيث يستقبل المخيم 
ني األهالي من أزمات معيشية في المحروقات المئات من النازحين من المخيمات األخرى، ويعا

والغذاء إضافة لغالء األسعار، وفي سياق متصل وردت أنباء عن قيام عناصر أحد الحواجز 
 .على طريق المخيم بمصادرة المحروقات من األهالي المتوجهين إلى المخيم

 
 مخيم النيرب

رتفاع ثمنه في حال توافر بعضًا يعاني أهالي مخيم النيرب من انعدام المحروقات في المخيم وا
منه، مما دفع األهالي التباع طرق بدائية في التدفئة خصوصًا مع انخفاض درجات الحرارة 

التي لم تنفجر على أحد بشكل كبير، وفي سياق آخر تعرض المخيم لسقوط إحدى القذائف 
 .المنازل

 
 حملة الوفاء األوربية

كيلو متر عن مدينة دمشق،  02مخيم خان دنون الذي يبعد قام وفد حملة الوفاء األوروبية بزيارة 
جيث وّزع المساعدات على األهالي والنازحين هناك، والجدير بالذكر أن مخيم خانون الدنون كان 
يقطنه سبعة عشر ألف الجئ فلسطيني ولكن بعد نزوح المهجرين إليه من مخيمات السبينة 

 .من ثالثين ألف شخص، مما ساهم بتفاقم األزماتبات يسكنه اآلن أكثر  ،والحسينية واليرموك

 


