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تحذر فيه من  مخيم اليرموكنداء من المؤسسات والهيئات اإلغاثية العاملة في "
 "حدوث كارثة إنسانية

 
 

 أربع ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية. 

 صف على مخيم اليرموكق. 

  عودتهم إلى مخيمهم بفارغ الصبرسكان مخيم الحسينية ينتظرون. 
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 :ضحايا
ال من أبناء مخيم اليرموك قضى جراء القصف الذي ط" محمود شحادة الرفاعي"الشاب  -

 .ساحة الريجة في مخيم اليرموك
 قضت في مخيم اليرموك بعد وضعها لمولودها الجديد" هناء فيصل العوض"السيدة  -

لحصار المشدد الرعاية الطبية الالزمة بسبب اذلك إلصابتها بمرض فقر الدم ونقص و 
 .المفروض على المخيم

 .في درعا قضى إثر إصابته بطلق ناري، وذلك يوم أمس" غسان حمادي"لسيد ا -
مواليد  -شارع العروبة  -عامًا، من سكان مخيم اليرموك  22" عبد الرازق خلف" -

 .2112\6\11، يشار أنه تم اعتقاله على الحاجز أول المخيم بتاريخ 1991

 
 غسان حمادي

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم اليرموك لسقوط قذيفة على ساحة الريجة ما أدى إلى 

إضافة لتسجيل عدد من اإلصابات في " محمود شحادة الرفاعي"سقوط ثالث ضحايا عرف منهم 
صفوف المدنيين بينهم حاالت خطيرة، إلى ذلك ما يزال سكان مخيم اليرموك يعانون من 

ذي يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الحصار الخانق ال
على التوالي ما أدى إلى انعدام مقومات الحياة فيه، وفي  142على مداخله ومخارجه لليوم 

السياق ذاته أطلقت المؤسسات والهيئات اإلغاثية العاملة في مخيم اليرموك نداء استغاثة طالبوا 
السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والهيئة العامة  فيه كل من الحكومة
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لالجئين الفلسطينيين وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني والسوري ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين األونروا والصليب األحمر الدولي ومنظمة اليونسيف بإدخال المواد الغذائية فورًا 

يين من كارثة باتت محققة، وتجنيبهم التجاذبات السياسية والعسكرية، والعمل على إلنقاذ المدن
التأمين الصحي للحاالت الخطرة، وفي ختام البيان شددت المؤسسات والهيئات اإلغاثية العاملة 
في اليرموك بأنها كانت قد حذرت في السابق من نقص في المواد الغذائية الضرورية الستمرار 

مما يهدد الحياة في مخيم  ،إال أنها اليوم تعلن عن نفاد هذه المواد بشكل كامل حياة البشر،
 .اليرموك

 
 مخيم الحسينية

ما يزال سكان مخيم الحسينية ينتظرون عودتهم إلى مخيمهم بفارغ الصبر وما زاد من حالة الهلع 
مخيم الحسينية والخوف لديهم ما أوردته بعض صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار 

في اآلونة األخيرة عن طلب الجيش النظامي من الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح االنتفاضة 
وجبهة النضال بإخالء المخيم من أجل دخولهم لتفتيشه، هذا وقد أكدت هذه الصفحات قيام 

عات ة لعناصر من مجمو الجيش النظامي بإحراق عدد من البيوت في المخيم بحجة أنها تابع
 .الجيش الحر

 
 مخيم حندرات

بدأت ( األونروا)أشار مراسل مجموعة العمل بأن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
، أما "الحاالت الصعبة"بتوزيع المساعدات اإلغاثية على عائالت مخيم حندرات المصنفة ضمن 
سقوط عدد من القذائف من الجانب الميداني فقد عاش السكان حالة من التوتر والهلع بسبب 

على أطراف المخيم، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 
 .النظامي في محيط مشفى الكندي

 
 مخيم جرمانا

أكد مراسل مجموعة العمل بأن حالة من الهدوء النسبي تسود في حارات وأزقة مخيم جرمانا، إال 
ت الصراع د الغذائية وغالء األسعار وفقر الحال نتيجة تداعياأن سكانه يشتكون من شح الموا

 .الدائر في سورية عليهم
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 مخيم درعا
شهد مخيم درعا اليوم اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي استخدمت 
بها جميع أنواع األسلحة، ترافق ذلك مع سقوط عدد من القذائف على أماكن مختلفة منه، ومن 

هة أخرى يعاني سكانه من شح في المواد الغذائية واألدوية والطحين وانقطاع كافة خدمات ج
 .البنية التحتية من ماء وكهرباء واتصاالت

 
 مخيم خان الشيح

حالة من الهدوء الحذر خيمت على حارات وأزقة مخيم خان الشيح، تخللها سماع أصوات 
له، ومن الجانب اإلنساني ال يزال سكان  انفجارات قوية ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة

 .المخيم يعيشون في أزمة معيشية مستمرة بسبب شح المواد الغذائية واألدوية والدقيق والمحروقات
 

 :اعتقال
حمص طريق الشام، يشار أن الحميد هو  -على حاجز مفرق مخيم العائدين " خالد حميد"اعتقال

 .الهيئة الخيرية الفلسطينية في مخيم العائدين بحمصأحد كوادر إدارة مشفى بيسان وأحد أعضاء 
 

 :لجان عمل أهلي
تأمين و  في إطار سعي هيئة فلسطين الخيرية للحفاظ على الممتلكات العامة تم تشكيل ورشة لنقل

التخريب حيث تم وضع هذه و  المقاعد الدراسية من أحد مدارس المخيم، لحمايتها من السرقة
 .الهيئةالمقاعد تحت إشراف 

 
 نقل وتأمين المقاعد الدراسية ورشة



 

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

 

 :مفقودون
، وذلك بعد 2/12/2112من أبناء مخيم النيرب بحلب يوم االثنين  "علي رافع"فقد الشاب 

 .وحتى اللحظة لم ترد عنه أي أنباء أو معلومات ،مغادرته المخيم قاصدا جامعته في حلب


