
 

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

 

 

 
 

 
 
 

" قصف وحصار عمى العديد من المخيمات الفمسطينية في سورية"
 
 

 
 

   
 

 ضحٌتان فلسطٌنٌتان سقطتا الٌوم فً سورٌة .

 قصف ٌطال أغلب المخٌمات الفلسطٌنٌة فً سورٌة .

  اشتباكات فً مخٌم حندرات وواقع مأساوي بسبب الحصار
. المفروض علٌه

 استمرار الحصار على مخٌم الٌرموك والحسٌنٌة والسبٌنة والنٌرب .
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم درعا، قضى نتيجة القصف عمى " أحمد أمين المصري" -

 .أحياء طريق السد بالقرب من مخيم درعا
وىو فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم درعا، حيث عثرت عمى " أنس أبو داوود"الشاب  -

 .جثتو في مشفى بانياس، ويذكر أن المغدور قد تم اختطافو من مدينة درعا
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بتعرض مخيم اليرموك منذ الصباح لمقصف، فقد سجل سقوط قذيفتين 
في امتداد شارع الثالثين بالقرب من سوق الخضرة وأخرى عند جامع فمسطين نجم عنيا أضرار 

 ظيرا سقطت أربع 11:50مادية، ترافق ذلك مع تحميق لمطيران الحربي في سمائو، وفي الساعة 
. قذائف في حي العروبة دون أن تسفر عن وقوع إصابات

أما من الجانب المعاشي فال زال سكان المخيم يعانون من الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي 
عمى مداخل ومخارج المخيم ويمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية والمحروقات، كما يشتكي 

األىالي من المعاممة غير اإلنسانية التي يتعرضون ليا من قبل عناصر الحاجز المتواجد أول 
المخيم حيث يضيقون الخناق عمييم ويجبرونيم عمى الوقوف بطابور طويل ولساعات طوال مع 
توجيو الشتائم واأللفاظ النابية لمكبار والصغار والنساء كما يقومون باعتقال الشباب دون أي وجو 

حق، وفي سياق متصل أفاد مراسمنا عن سماع أصوات إنفجارات ضخمة ىزت المناطق المجاورة 
لممخيم مساء اليوم رافقيا سقوط عدة قذائف عمى مناطق متفرقة من المخيم منيا منطقة في 

. محيط جامع فمسطين
 

 مخيم السبينة
تعرضت بمدة السبينة بما فييا المخيم لغارات جوية متواصمة منذ الصباح، تزامن ذلك مع 

اشتباكات عنيفة وقصفٍ  بالمدفعية الثقيمة والراجمات توزع عمى كافة األماكن السكنية في 
السبينة، وأكد مراسل المجموعة أن الوضع اإلنساني في مخيم السبينة يشيد تدىوراً  مستمراً  

. نتيجة الحصار المفروض ىناك
 

 مخيم خان دنون
أفاد مراسل المجموعة في مخيم خان دنون بسماع أصوات إنفجارات ناتجة عن سقوط ثالث 

قذائف عمى قرية الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون، كما أشار إلى انقطاع التيار الكيربائي عن 
. المخيم نتيجة إصابة القصف لألسالك الكيربائية التي تغذي المخيم بالكيرباء
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 مخيم درعا

نقاًل عن مراسمنا تعرض مخيم درعا لمقصف وسقوط عدد من القذائف عميو استيدفت محيط الفرن 
االحتياطي ومخيم درعا وطريق السد دون أن تسفر عن وقوع إصابات، إال أنيا سببت حالة من 
اليمع والخوف لدى األىالي، ومن جية أخرى ما تزال معاناة سكان المخيم مستمرة وذلك جراء 
النقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات وغالء األسعار واستمرار انقطاع التيار الكيربائي 

. واالتصاالت عن المخيم
 

 مخيم الحسينية
شيد مخيم الحسينية في ساعات الصباح اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 

النظامي عمى حاجز السكة، تزامن ذلك مع سماع أصوات قصف عمى المناطق المجاورة لو، إال 
. أن حالة من اليدوء الحذر عادت لتخيم عميو مساءاً 

 
 مخيم العائدين حمص

ذكر مراسل مجموعة العمل أن مخيم العائدين بحمص تعرض لسقوط عدد من القذائف أول شارع 
. دون أن ينجم عنيا أية إصابات (الفرن)الناصرة 

 
 مخيم خان الشيح

تعرض مخيم خان الشيح لسقوط العديد من القذائف في داخمو والمزارع المحيطة بو اقتصرت 
أضرارىا عمى الماديات فقد رصد مراسل المجموعة سقوط قذيفتين واحدة أمام الخان والثانية أمام 
شارع الزىور، ومن الجانب اإلنساني يشتكي سكان المخيم من عدم توفر المواد الغذائية واألدوية 

. والمحروقات وانقطاع شبكة االتصاالت واالنترنت عنو لساعات وأيام طويمة
 

 حمب– مخيم حندرات 
وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بسقوط ثالث قذائف عمى مخيم حندرات في حمب بالقرب من 

منطقة المشروع لم ينجم عنيا إصابات، تزامن ذلك مع سماع صوت انفجار قوي ىز أرجاء 
المخيم وأدى إلى تساقط زجاج أغمب المنازل تبين الحقًا بأنيا بسبب القصف الشديد عمى محيط 

مشفى الكندي القريب من المخيم، ونوه مراسمنا ىناك بأن إطالق نار كثيف سمع داخل أزقة 
وحارات المخيم نتيجة قيام مجموعة مؤيدة لمجيش النظامي تسمى البكارة بإطالق النار في اليواء 

ما سبب حالة من االستياء بين األىالي الذين طالبوىم بالكف عن القيام بيذه التصرفات ألنيا 
تنشر الذعر والخوف بين أبناء المخيم، ومن جية أخرى وفي خطوة لمتغمب عمى المصاعب 
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االقتصادية التي يعاني منيا أىالي المخيم قام السكان بتشكيل لجان منيا لمنع االحتكار وتأمين 
. االحتياجات األساسية لسكان المخيم

 
حمب – مخيم النيرب 

طالب أىالي مخيم النيرب الجيش الحر بفك الحصار عن مخيميم وفتح جميع الطرقات التي 
يسيطر عمييا بوجو أبناء المخيم الذين يعانون من نفاد جميع المواد الغذائية والمحروقات وعدم 

. توفر خدمات البنى التحتية من ماء وكيرباء واتصاالت

 
تراكم النفايات في شوارع مخيم النيرب 

 
 اعتصام النازحون الفمسطينيون من سورية إلى مصر- مصر

نفذ الالجئون الفمسطينيون الميجرون  بدعوة من بعض الفعاليات الشعبية الفمسطينية في مصر،
من سورية في حي الزمالك في القاىرة اعتصاما شعبيا أمام المفوضية العميا لألمم المتحدة لشئون 

طالب فيو المعتصمون بتقديم الحماية الدولية المنصوص عمييا في اتفاقية الالجئين  الالجئين،
الدولية، مثميم في ذلك مثل الالجئين السوريين، وطالبوا المفوضية بتسجيل الالجئين الفمسطينيين 

. األونروافي مصر النطباق معايير المجوء عمييم وخروجيم من نطاق الدول التي تعمل فييا 
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  في القاهرةعتصام أمام المفوضية العميا لألمم المتحدة لشئون الالجئيناال

 
 :اختطاف

أحمد "أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بقيام مجموعة مجيولة اليوية باختطاف الفمسطيني 
منذ خمسة أيام، من سكان ضاحية الوليد مقابل مخيم العائدين " ىشام المجذوب"وابنو " المجذوب
. بحمص

 
 :مفقود

فمسطيني الجنسية اليرموك، أثناء بعد خروجو من منزلو في " محمد محمود موعد"فقد الشاب 
.  معمومات عنو حتى المحظةأيضاحية قدسيا ولم ترد 
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