
 

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

 

 : 

 
 

 

 
 

 
 

 اليوم خمس ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

  اعتصام لطاقم اإلسعاف في مخيم اليرموك احتجاجاً على
االعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل األطراف 

 .المتصارعة

  نداء استغاثة يطلقه سكان مخيم الحسينية من أجل فك الحصار
. المفروض على مخيمهم من قبل الجيش النظامي

 انعدام مقومات الحياة في مخيم السبينة .
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم  (1993)مواليد " خالد محمد جمال سميم"ارتقاء الشاب  -

 .اليرموك، أثناء إسعافو ألحد المصابين يوم أمس في مخيم اليرموك
ط وسق قضوا جراء ءه الثالثة من سكان مخيم السبينة،وأبنا" ار شقوأبحاتم "ارتقاء  -

 .عمى منزلهم منذ يومينصاروخ 

 
 خالد محمد جمال سميم

 مخيم اليرموك
يعاني سكان مخيم اليرموك من انقطاع في التيار الكهربائي ألكثر من شهرين كما يشكو من 

 18/12/2012استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخمو ومخارجو منذ 
أما عمى الصعيد االحتجاجات فقد نفذت الطواقم الطبية في مخيم اليرموك اعتصاما أمام مشفى 
فمسطين احتجاجًا عمى االعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل مجموعات الجيش الحر 

. من جهة والقصف العشوائي الذي يقوم بو الجيش النظامي من جهة أخرى

 
 الطواقم الطبية في مخيم اليرموك اعتصام
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 مخيم السبينة
حصار خانق يفرضو الجيش النظامي منذ عدة أشهر عمى مخيم السبينة ما أدى إلى نزوح أغمب 

سكانو عنو بسبب استمرار تعرض حاراتو وشوارعو ومنازلو لمقصف وسقوط عدد كبير من 
القذائف عميها، وانعدام مقومات الحياة األساسية والخدمات الطبية والبيئية ونقص في المحروقات 

 .والطحين
 

 مخيم الحسينية
نداء استغاثة أطمقو من تبقى من سكان مخيم الحسينية من أجل فك الحصار المفروض عميو من 
قبل الجيش النظامي الذي يقوم بإغالق كافة منافذ ومخارج المخيم، ويمنع دخول األدوية والمواد 

الغذائية والدقيق، حتى أصبح العيش في المخيم شبو مستحيل فسكانو يعانون من استمرار انقطاع 
. التيار الكهربائي واالتصاالت عنو فترات زمنية طويمة

 
مخيم النيرب 

غالء أسعار حصار خانق صعوبة في المواصالت نقص شديد في المواد الغذائية وحميب 
األطفال واألدوية وأزمات معيشية ال حصر لها بات يعيشها أبناء مخيم النيرب بحمب جراء 

الصراع الدائر في سورية، ما سبب بنزوح بعض العائالت عنو رغم أن المخيم يستضيف عدد 
 .من العائالت الوافدة إليو من المناطق المجاورة

 
 :اعتقال

من " أبو خالد البنا"أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بقيام األمن السوري في مدينة حماة باعتقال 
 .5/6/2013أبناء مخيم حماة يوم األربعاء 

 
: مفقودون

 من سكان 1970مواليد " نبيل صالح كريم"فقد الشاب 
 في 2013\2\28 منذ ،فمسطيني الجنسية- الحسينية 

  .الحسينية وحتى المحظة لم ترد عنو أي معمومات أو أنباء
 
 
 
 

نبيل صالح كريم "
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