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أطفال مخيم اليرموك يموتون جوعًا بسبب استمرار الحصار المفروض "
 "عليه من قبل الجيش النظامي منذ أكثر من خمسين يوماً 

 
 

 قصف على مخيم اليرموك. 

 عدة أشهروض على مخيم سبينة منذ استمرار الحصار المفر. 

 ق يشتكون من أزمات معيشية أهالي تجمع حطين في حي برزة بدمش
 .خانقة

 ينية منذ تسعة أشهر على التوالياستمرار الحصار على مخيم الحس. 
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 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل تعرض مخيم اليرموك للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق 

وقوع إصابات، ومن جانب آخر ال يزال الجيش النظامي يحكم متفرقة منه دون أن تسفر عن 
ليه لليوم  السيطرة على مداخل ومخارج مخيم اليرموك ويمنع األهالي من الدخول أو الخروج منه وا 

على التوالي ما تسبب بنفاد جميع المواد الغذائية واألدوية وحليب األطفال منه، كما يشكو سكان  94
ع التيار الكهربائي عنه ألكثر من أربعة أشهر وشبكة المياه منذ أربعة أيام المخيم من استمرار انقطا

 .ألرضية والخلوية وخدمة االنترنتعلى التوالي وكذلك االتصاالت ا
 

 مخيم السبينة
ما يزال مخيم السبينة يتعرض بشكل يومي للقصف وسقوط عدد من القذائف عليه، هذا إضافة 

النظامي على المخيم منذ حوالي السبعة أشهر والذي يمنع  للحصار الخانق الذي يفرضه الجيش
ليه ما تسبب بنفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والمحروقات  بموجبه دخول أو خروج األهالي منه وا 

 .اطق المجاورة التي ال تزال آمنةمنه، وأدى إلى نزوح معظم سكانه إلى المخيمات الفلسطينية والمن
 

 مخيم الحسينية
اء وال كهرباء وال دواء هذا حال مخيم الحسينية المحاصر منذ أكثر من تسعة أشهر من قبل ال م

الجيش النظامي، والذي أدى إلى نزوح معظم سكانه عنه، أما من تبقى منهم فيعانون من نفاد معظم 
 .الخضار والمحروقات منهالمواد الغذائية و 

 
 تجمع حطين برزة

ة بدمشق من أزمات معيشية خانقة خاصة بعد اضطرارهم يعاني سكان تجمع حطين في حي برز 
عناصر اللجان األمنية التابعة للجيش النظامي عليه، أما و للنزوح عنه بسبب سيطرة الجيش النظامي 

بالنسبة للوضع داخل التجمع فقد تعرضت بيوته للقصف والدمار والنهب بسبب موقعه الجغرافي 
ش الورور التابعة حيي البيادر وعو جموعات الجيش الحر القريب من حي برزة الذي تسيطر عليه م

 .للجيش النظامي
يشار أن مخيم برزة يقع إلى الشمال من مدينة دمشق ضمن بلدة برزة والتي أصبحت حاليًا أحد 
ضواحي دمشق العاصمة على الطريق المؤدي إلى صيدنايا شمال دمشق يبعد المخيم عن مركز 

 .2م 0111المخيم حوالي كلم تبلغ مساحة  6مدينة دمشق 
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 مخيم العائدين حماة

يعاني سكان مخيم العائدين بحماة من تدهور األوضاع المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم 
أزمات الكهرباء والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من صعوبة 

 .سكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في سوريةالوضع ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم ال
 

 مخيم حندرات
ما تزال فصول مأساة أهالي مخيم حندرات تتوالى بسبب ما تعرضوا له من تهجير وطرد وتشريد منذ 
عدة أشهر بسبب النزاع الدائر في سورية والذي أدى إلى نزوح كامل سكانه عنه إلى المدينة 

ة له، إال أن بعض العائالت أبت إال أن تعود للمخيم وتعيش فيه الجامعية بحلب والمناطق المجاور 
مهما كانت األسباب والنتائج المترتبة على هذا األمر، وذلك نتيجة ما تعرضوا له من هوان وذل 

 .لفلسطينية بهم ومد يد العون لهموعدم اهتمام األونروا ومنظمة التحرير والفصائل ا
 

 مخيم خان الشيح
تخيم على أزقة وحارات مخيم خان الشيح، يترافق ذلك مع سماع أصوات انفجارات حالة من الهدوء 

قوية تهز أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق المتاخمة له، أما على الصعيد اإلنساني فيشكو سكانه 
من استمرار السعي وراء تأمين رغيف الخبز وذلك بسبب عدم توفر مادة الدقيق والمحروقات األمر 

هذا إضافة إلى معاناتهم في  ،إلى إغالق جميع األفران في المخيم منذ أكثر من شهرينالذي أدى 
 .استمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة االتصاالت

 
 آثار القصف على مخيم خان الشيح
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 :مفقودون
 أي معلومات أوفقد الشاب غسان الشورى من سكان مخيم اليرموك، منذ أربعة أشهر ولم ترد عنه 

 .أخبار حتى اللحظة
 

 :لجان عمل أهلي
بدأت هيئة فلسطين الخيرية بحملة جديدة لتجهيز مالجئ مخيم اليرموك، من خالل تنظيفها وتجهيز 

 .احتياجاتها من التهوية والحمامات الستخدامها وقت الحاجة
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