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 "المجلس المدني في مخيم اليرموك"اإلعالن عن تأسيس "

 
 

 
 

 اثنا عشر فلسطينياً قضوا خالل األسبوع الماضي :مجموعة العمل. 

 فلسطينيان قضيا يوم أمس. 

 قصف يستهدف مخيم درعا ومحيط مخيم خان الشيح. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك قضى متأثرًا بجراح أصيب بها نتيجة سقوط قذيفة " عالء حمدان" -

هاون قبل عدة أيام أثناء عملية توزيع المساعدات الغذائية بساحة الريجة، يذكر أنه توفي 
في مشفى يافا التابع للهالل األحمر الفلسطيني بعد أن أخرج من المخيم قبل عدة أيام 

 .الحاالت الصعبةضمن 
من أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين، قضى إثر استهدافه " خليل رضوان"المسن  -

 .برصاص قناص في مدينة درعا

 
 المسن خليل رضوان

 مخيم اليرموك
المجلس المدني "أعلن مساء األمس في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق عن تأسيس 

يتألف من شخصيات وفعاليات أهلية من أبناء المخيم، وبعد عرض والذي " في مخيم اليرموك
كرئيس للمجلس، ويسعى المجلس إلى تنظيم " فوزي حميد"نبذة عن المجلس وأهدافه، تم إنتخاب 

الشؤون المدنية في المخيم خالل األيام القادمة، ويشار أن اإلعالن عن المجلس تم خالل 
 .أقيم بمناسبة يوم األرض والذي" أرض العودة...اليرموك"مهرجان 

ومن جانب آخر وّزع يوم أمس في مخيم اليرموك كمية محدودة من المساعدات الغذائية على 
األهالي، فيما اليزال الحصار المشدد المفروض على المخيم مستمرًا، حيث ال تزال حواجز 

التنقل عبرها،  القيادة العامة تمنع األهالي من –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .إضافة إلى منع إدخال المواد التموينية والطبية إليه
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 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أشار التقرير األسبوعي الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن اثني 

لدة عشر فلسطينيًا قضوا في سورية األسبوع الماضي بينهم ستة من عائلة واحدة قضت في ب
الخاصة بها، فيما رصد التقرير تعرض مخيمات ( الميكروباص)اليادودة إثر إنفجار الحافلة 

اليرموك ودرعا وخان الشيح للقصف خالل األسبوع الماضي، وفي ذات السياق أكدت المجموعة 
على استمرار األزمات المعيشية في المخيمات الفلسطينية في سورية بشكل عام، ومخيم اليرموك 

اصر بشكل خاص حيث نّوهت المجموعة إلى أن أهالي المخيم ال يزالون يعانون من تبعات المح
 .الحصار بالرغم من الكميات المحدودة من المساعدات التي دخلت إليه

 
 مخيم درعا

استهدفت يوم أمس مناطق متفرقة من مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بعدد من قذائف الهاون 
قوع أضرار مادية في منازل المدنيين، تزامن ذلك مع إندالع إشتباكات والمدفعية، مما أدى لو 

عنيفة بين الجيش النظامي ومجموعات من الجيش الحر على أطراف المخيم، وفي سياق آخر 
نّفذ عدد من أهالي المخيم وقفة بمناسبة ذكرى يوم األرض عبروا فيها عن تمسكهم في حقهم 

 .بالعودة إلى فلسطين

 
 بمناسبة ذكرى يوم األرض أهالي مخيم درعا وقفة

 مخيم خان الشيح
قصف عنيف استهدف المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، 
فيما ال تزال المعاناة المعيشية والصحية مستمرة أبرزها إرتفاع أسعار المواد التموينية وتدني 



 

Email:Reports@actionpal .org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

إلى استمرار إنقطاع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز  الخدمات الصحية داخل المخيم، إضافة
 .المدينة

 
 مخيم النيرب
يوم أمس بتوزيع كمية من المعونات الغذائية على أهالي مخيم النيرب " األونروا"قامت وكالة 

المقيمين في مدرسة عكا والتي تستقبل عدد من العائالت النازحة، فيما يعاني األهالي من انتشار 
 .وغالء المعيشة خاصة مع ارتفاع أسعار المواد التموينيةالبطالة 

 
 إفراج

من أبناء مخيم العائدين بحمص، " أمجد هدبة"، و"فادي شريح"تم يوم أمس اإلفراج عن الشابين 
 .بعد اعتقال دام ألكثر من شهرين

 
 لجان عمل أهلي

امة لالجئين الفلسطينيين قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة الع
حيث  ،العرب بإرسال بعض المساعدات من دمشق إلى منطقة خربة الشّياب في مدينة السويداء

 .تم توزيعها على النازحين هناك
هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك و  ومن جانب آخر أقام كل من نادي جنين الرياضي

 .على أرض ملعب المدينة الرياضيةمباراة لكرة القدم  ،وضمن فعاليات يوم األرض

 
 إلى منطقة خربة الشيّابالمساعدات المرسلة 


