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 "ضحية قضت بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك211"

 
 
 

 قصف يستهدف محيط مخيمي خان الشيح ودرعا. 

  اليرموكتوقف مفاجئ لتوزيع المساعدات في مخيم. 

 استمرار إغالق الطرق الواصلة بين قدسيا ومركز العاصمة. 
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 احصائيات
قام فريق االحصاء في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيق مئة واثنين وعشرين 
ضحية قضت في مخيم اليرموك نتيجة نقص التغذية والعناية الطبية بسبب الحصار المشدد 

 –اليرموك من قبل الجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المفروض على مخيم 
 .القيادة العامة

 
 مخيم اليرموك

شهد مخيم اليرموك منذ صباح أمس إخراج عددًا من الطالب والحاالت اإلنسانية والمرضى إلى 
رب خارج المخيم، تزامن ذلك مع توزيع كمية من المساعدات على األهالي، حيث تم توزيع ما يقا

المئتي حصة من المعونات، ويذكر أن عملية التوزيع توقفت بشكل مفاجئ بعد سماع أصوات 
 .إطالق رصاص

كما يشتكي األهالي من تأخر تنفيذ بنود المصالحة إضافة إلى قلة كمية المساعدات التي دخلت 
كبيرة من  إلى المخيم، مطالبين أن يتم معاملتهم أسوة بالمناطق المجاورة حيث تم إدخال كميات

 .المساعدات وتوزيعها داخل تلك المناطق إضافة إلى السماح ألهلها بالعودة إليها

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

 مخيم خان الشيح
أصوات إنفجارات عنيفة سمعت يوم أمس في مخيم خان الشيح تبين أنها ناجمة عن قصف 
المناطق المجاورة له بالبراميل المتفجرة، في حين شهد المخيم عودة للتيار الكهربائي بعد انقطاعه 
لفترات طويلة، فيما ال يزال أهالي المخيم يعانون من نقص األدوية وبعض المواد التموينية من 
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مخيم، إضافة إلى ضعف في عمل المستوصف الوحيد داخل المخيم حيث يعمل مستوصف ال
 .األونروا داخل المخيم بطاقته الدنيا وذلك بسبب توتر األوضاع في محيط المخيم

 
 مخيم درعا

قصف بقذائف الهاون والمدفعية استهدف العديد من المناطق المجاورة لمخيم درعا لالجئين 
، تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء المخيم ومحيطه، هذا الفلسطينيين يوم أمس

ويعاني األهالي من نفاد معظم المواد الطبية األولية إضافة لعدم توفر المحروقات والعديد من 
 .أصناف المواد التموينية

 
 قدسيا

غالق الطرق ال تزال المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت لمنطقة قدسيا محاصرة بسبب إ 
الواصلة بين قدسيا والعاصمة دمشق لليوم الثامن على التوالي، حيث يتم منع األهالي من الدخول 

إضافة إلى منع إدخال المواد التموينية إليها، ويشار أن قدسيا تستقبل المئات  ،أو الخروج منها
 .من العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيماتها بسبب الحصار والقصف

 
 عمل أهلي لجان

قام ناشطون من مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية بإقامة عرض تفاعلي في مركزها في قدسيا حيث 
تناول العرض مجموعة من المواقف الحياتية في محاولة من القائمين عليه التخفيف من معاناة 

 .األهالي هناك

 
 لمؤسسة جفرا في قدسا عرض تفاعليال


