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األونروا قلقة بشأن الوضع اإلنساني في مخيم اليرموك، ومسؤول من الهالل  "
"األحمر الفلسطيني يحذر من كارثة صحية فيه

 
 
 
 

  وتواجد المجموعات المسلحة في مخيم الرشق يدين استمرار الحصار

 .اليرموك

 أهالي مخيم خان الشيح يطالبون بتوزيع مساعدات األونروا داخل مخيمهم. 

 قصف على محيطي مخيمي درعا وخان الشيح. 
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 مخيم اليرموك
حذر مسؤول من الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم اليرموك من كارثة صحية قد تصيب 

المواد الطبية بسبب الحصار المشدد المفروض حيث توقفت جميع  نفاد معظمالمخيم، وذلك بعد 
المشافي فيه عن العمل إال مشفى فلسطين والتي تعمل بطاقتها الدنيا بسبب عدم توافر المواد 
والكوادر الطبية الالزمة، فيما يأتي هذا التحذير بعد تعثر جهود المصالحة في مخيم اليرموك 

 .اتوتوقف إدخال المساعد
كل أطراف الصراع إلى وقف ما " كريس غانس"ومن جانبه دعا المتحدث الرسمي باسم األونروا 

مؤكدًا أن األونروا  ،أسماها األعمال الحربية، والسماح فورًا باستئناف عمليات توزيع المساعدات
حصص  ، كما أكد أن األونروا لم تتمكن من توزيع"ما زالت قلقة للغاية بشأن الوضع اإلنساني"

 .الطعام في مخيم اليرموك منذ األحد الماضي
استمرار الحصار  عضو المكتب السياسي لحركة حماس "عزت الرشق"ومن جانب آخر أدان 

على مخيم اليرموك كما عّبر عن إدانته الستمرار تواجد المجموعات المسلحة في المخيم وا عطاء 
الفصائل المسلحة للعودة  ضت التي ساقتها بعالذرائع الستمرار الحصار والتجويع، معتبرًا المبررا

لمخيم اليرموك، مبررات واهية ومرفوضة، وأن هذا السلوك يعيق الحل ويزيد مأساة األهالي 
مسؤول الدائرة " أنور عبد الهادي"األبرياء، وتأتي تصريحات الرشق ردًا على اتهامات وجهها 

ركة حماس بمساندة جبهة النصرة في السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا لح
 .الدخول لمخيم اليرموك

 
 صورة لمشفى فايز حالوة بعد تعرضه للقصف المتكرر
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 مخيم خان الشيح
أصوات انفجارات عنيفة سمعت يوم أمس في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين تبين أنها 

جانب آخر يعاني العديد ناجمة عن قصف عنيف تتعرض له المناطق المحيطة بالمخيم، ومن 
من أهالي المخيم من مصاعب كبيرة أثناء محاولتهم الحصول على المعونات الغذائية 
المخصصة لهم من األونروا، حيث يتم توزيع تلك المساعدات في منطقة صحنايا البعيدة نسبيًا 

باكات عن المخيم مما يضطر العديد من النساء من المرور عبر منطقة زاكية التي تشهد إشت
وقصف متكرر معرضين حياتهم للخطر إضافة إلى احتمال إغالق الطريق بشكل مفاجئ بسبب 
اإلشتباكات وهو ما حدث أكثر من مرة مما أجبر العديد من النساء أن تبقى ألوقات طويلة خارج 
المخيم حتى يتم فتح الطريق مرة ثانية، ويشار أن طريق زاكية هو الطريق الوحيد المفتوح من 

مخيم إلى صحنايا، ومن جانبهم طالب األهالي بأن يتم توزيع المساعدات داخل مخيمهم عوضًا ال
 .عن توزيعها في منطقة صحنايا وذلك تجنبًا لتلك لمخاطر وصعوبات الطريق

 
 مخيم درعا

أصوات إنفجارات ناجمة عن استهداف المناطق المحيطة بمخيم درعا سمعت يوم أمس، ترافقت 
اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر في تلك المناطق، فيما مع اندالع 

تستمر المعاناة المعيشية ألهالي مخيم درعا خاصة مع النقص الحاد في المواد الطبية داخل 
 .المخيم

 
 مخيم خان دنون

ائالت أزمات اقتصادية متعددة يعاني منها أهالي مخيم خان دنون تشاركها فيها المئات من الع
الفلسطينية النازحة من المخيمات األخرى، حيث أن غالء المعيشة وارتفاع إيجارات المنازل هي 
المشكلة األكبر إضافة إلى البطالة التي انتشرت في صفوف شباب المخيم، حيث أن معظم 

 .العائالت باتت تعتمد على المساعدات بشكل أساسي في حياتها
 

 حماة -مخيم العائدين 
الهدوء تعم أرجاء مخيم العائدين بحماة، في حين يشتكي األهالي من األزمات المعيشية حالة من 

يوم أمس بتوزيع المعونات الغذائية على " األونروا"وغالء األسعار في ذات السياق بدأت 
 .العائالت في مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين بحماة
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 لجان عمل أهلي
الشعب الفلسطيني بتقديم أغذية داعمة لألطفال في روضة األمل قامت الهيئة الخيرية إلغاثة 

وذلك محاولة منها للتخفيف من أعراض سوء التغذية الذي يعاني منه معظم  ،بمخيم اليرموك
األطفال داخل المخيم نتيجة فقدان المواد الغذائية األساسية بسبب الحصار المشدد المفروض 

 .على المخيم

 
 روضة األمل بمخيم اليرموكذغذية في األتقديم 


