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أزمات معيشية خانقة تعيشها المخيمات الفلسطينية في سورية حتى أن "
 "الحصول على رغيف الخبز بات هاجس يؤرق الجميع

 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت فً سورٌة .

 قصف على مخٌم الحسٌنٌة .

  استمرار إغالق مداخل ومخارج مخٌم الٌرموك للٌوم الرابع على
. التوالً ما ٌنذر بحدوث كارثة إنسانٌة

  حالة من التوتر والهلع ٌعٌشها أطفال وأهالً مخٌم خان دنون بسبب
. سماع دوي انفجارات قوٌة تهز أرجاء المخٌم بشكل ٌومً

 حالة من الهدوء النسبً سادت حارات وأزقة مخٌم خان الشٌح الٌوم .

  أنباء عن اقتحام الجٌش السوري واللجان الشعبٌة لمخٌم السٌدة زٌنب
. برٌف دمشق وسٌطرتهم على عدة حارات فٌه

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

 :ضحايا
من أبناء مخيم العائدين بحمص، قضى تحت التعذيب في " راغب الجشي"ارتقاء الشاب 

. سجون األمن السوري
 

 مخيم الحسينية
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف 

عمى مناطق متفرقة منو دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن جية أخرى أرخى الحصار 
 بظاللو الثقيمة عمى أىالي 25/11/2012الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ 

المخيم وأدى إلى نزوح معظم سكانو عنو بسبب انعدام مقومات الحياة فيو، ىذا في ظل 
استمرار القصف عمى المخيم وحدوث اشتباكات واستمرار النقطاع كافة الخدمات من كيرباء 

 .وماء ومواد طبية عنو، وشح في المواد الغذائية والمحروقات
 

 مخيم درعا
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 
مناطق متفرقة منو اقتصرت األضرار فييا عمى الماديات فقط، أما من الجانب االقتصادي 

فيعاني من تبقى من األىالي من شح المواد الغذائية والمحروقات وتوقف جميع الخدمات من 
 .ماء وكيرباء واتصاالت

 
 مخيم السيدة زينب

أنباء تواردت لمجموعة العمل تفيد بأن الجيش السوري والمجان الشعبية اقتحموا مخيم السيدة 
 .زينب بريف دمشق وسيطروا عمى عدة حارات منو

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد سقوط قذيفة في محيط جامع عبد القادر 
الحسيني، أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات وألحقت أضرار مادية بمكان سقوطيا، ونوه 
مراسمنا أن الجيش النظامي ما يزال يغمق مداخل ومخارج المخيم بشكل كامل لميوم الرابع 
ليو، وسط مخاوف بحدوث كارثة  عمى التوالي ويمنع سكانو من الدخول والخروج منو وا 

 .إنسانية بسبب نفاد جميع المواد الغذائية ومادة الخبز والخضار
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 مخيم خان دنون
حالة من التوتر واليمع يعيشيا أطفال وأىالي مخيم دنون بشكل يومي بسبب سماع دوي 

 .انفجارات قوية تيز أرجاء المخيم نتيجة قصف المناطق المتاخمة لو
 

 مخيم خان الشيح
ىدوء نسبي نعم بو مخيم خان الشيح اليوم، تخممو سماع دوي انفجارات قوية ناجمة عن 
قصف المناطق المحيطة بو، أما من الجانب اإلنساني فيعاني سكانو من أزمات معيشية 
خانقة بسبب نفاد معظم المواد الغذائية والخضار والدقيق حتى بات الحصول عمى رغيف 
الخبز ىاجس يؤرق الجميع، أما عمى الصعيد الطبي فيشتكي األىالي من نقص حاد في 

األدوية والمستمزمات والكادر الطبي خاصة بعد أن أغمق المشفى الوحيد القريب من المخيم 
 .أبوابو كما أغمق جميع األطباء عياداتيم في المخيم وغادروا دون رجعة

 
 مخيم السبينة

أزمات معيشية خانقة غالء في األسعار نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والخضار 
انعدام لمقومات الحياة في مخيم السبينة وذلك جراء الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش 
النظامي عمى المخيم منذ عدة شيور، ومن الجانب االقتصادي ما يزال سكانو يعانون من 

شح المواد الغذائية والدقيق والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي وضعف 
 .االتصاالت األرضية والخموية

 
:  اعتقال

إبراىيم "و" منير عنبوسي"بعد أن ُسجال كمفقودين منذ ثالثة أشير معمومات تؤكد أن كاًل من 
 .من سكان مخيم اليرموك، ىما معتقمين لدى قوات األمن السوري" عبد الحق

 
: اختطاف

فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم خان دنون، وذلك " وحيد محمد"أنباء وردت تفيد باختطاف 
من منزلو من قبل جيات مسمحة مجيولة اليوية يشار أن المحمد كان قد أفرج عنو قبل 

 .يومين
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 :لجان عمل أهلي
قام متطوعو الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بحممة تنظيف واسعة لجامع الصفدي 

. وذلك استعدادًا الستقبال شير رمضان المبارك، في مخيم اليرموك

 
حملة تنظيف جامع الصفدي 

 
تيدف إلى تنظيف " ال ترمي عمى األرض"وبدورىا قامت مجموعة الجئ بحممة تحت عنوان 

 .حارات وأزقة في مخيم جرمانا

 
 "ال ترمي على األرض"حملة 

mailto:info@prc.org.uk


 

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

 

وفي ذات السياق أطمقت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني وجمعية القدس الخيرية في 
قدسيا مبادرة تيدف إلى التخفيف عن عائالت ذوي االحتياجات الخاصة ممن ال طاقة ليم 

. في دفع تكاليف الحياة المتزايدة
ىذا وسيقوم وفد من كال الجمعيتين بزيارات ميدانية لالطمئنان عمى حاالتيم الصحية 

واالطالع عمى متطمباتيم، وذلك لمناسبة قدوم شير رمضان المبارك، كما ستقدم المبادرة سّمة 
س لكل عائمة من العائالت المستيدفة والتي .ل (4000)غذائية ومبمغ مالي بسيط يقدر بـ 

. تقدر بـأربعين عائمة
 

:  لبنان
 مخيم الجميل في لبنان إلى عائمة فمسطينية من سوريا ٢٠٠ من أكثروصل صباح أمس 

 وذلك بعد ما سمعوا بالمساعدات المقدمة من طرف األونروا في مراكز أسمائيملتسجيل 
وتأتي ىذه الخطوة نتيجة الظروف   لالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا،األونروا

. المعيشية الصعبة في سوريا نتيجة األزمة الراىنة
نير البارد، انتخاب -  في صالة الربيع 04/07/2013ومن جية أخرى جرت يوم الخميس 

 وذلك تحت ،لجنة ترعى شؤون الالجئين الفمسطينيين النازحين إلى لبنان من مخيمات سوريا
 .رعاية المجنة الشعبية وحضور الفصائل الفمسطينية في مخيم نير البارد
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