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مجموعة العمل عدد ضحايا مخيم اليرموك تجاوز األلف ضحية، "
 "وناشطون يطلقون حملة شهداء اليرموك مش أرقام

 
 
 

 29" " خالل شهر نوفمبر ــ تشرين الثاني الماضي في الجئاً فلسطينياً قضوا

 ." تحت التعذيب6سورية، بينهم "

  طفل من أبناء مخيم اليرموك يقضي دهساً أثناء محاولته جلب مياه الشرب

 .لعائلته

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك وتوقف توزيع المساعدات فيه. 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 
 ع التيار الكهربائي عن جميع أرجاء مخيم النيرب بحلبتجدد انقطا 
 إعادة تأهيل أسقف عدد من منازل فلسطينيي سورية في لبنان. 

 

 قضى في مخيم اليرموك الطفل "مصطفى السوطري"
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 آخر التطورات
أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من أبناء 

عدد األسماء التي تم توثيقها مخيم اليرموك الذي تم توثيقهم قد تجاوز األلف ضحية حيث بلغ 
( اسم لضحايا قضوا ألسباب مختلفة في مخيم اليرموك، وفي ذات السياق أكد الفريق أن 3001)
" أشخاص 6( الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تشرين الثاني ــ نوفمبر الماضي، بينهم "92)

نتيجة إصابتهم بطلق " الجئين 30قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى "
الجئين بسبب القصف، في حين قضى الجئان بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية،  "6"و ناري،

والجئ  ،إلى ذلك قضى ثالثة الجئين أثناء محاولتهم الهجرة إلى الدول األوربية اثنان منهم غرقاً 
 .قضى برصاص قناص، بينما قضى الجئ فلسطيني ألسباب غير معلومة

متصل أطلق عدد من الناشطين على صفحات مواقع التواصل االجتماعي حملة في سياق 
وذلك للتذكير بالالجئين الفلسطينيين الذين قضوا في مخيم اليرموك  ء_اليرموك_مش_أرقامشهدا #

مؤكدين أنهم ليسوا مجرد أرقام يتم ذكرها في االحصائيات بل إن لكل منهم قصة وعائلة 
وأصدقاء، وفي ذات الموضوع قضى اليوم الطفل "مصطفى السوطري" دهسًا أثناء محاولته جلب 

 .ئلتهمياه الشرب لعا

 
 الطفل "مصطفى السوطري"

إلى ذلك تعرضت مناطق متفرقة من مخيم اليرموك لسقوط عدد من القذائف والتي أدت إلى وقوع 
أضرار مادية في الممتلكات، كما تم استهداف الشارع الرئيسي في المخيم من قبل القناصة مما 
تسبب بحالة من التوتر والخوف بين سكان المخيم الذين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_%D9%85%D8%B4_%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_%D9%85%D8%B4_%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85?source=feed_text


 

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

 

الريجة بانتظار استالم السلل الغذائية المقدمة من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين  ساحة
 .الفلسطينيين )األونروا(، مما أدى إلى توقف توزيع المساعدات

 
 إحدى القذائف التي سقطت على مخيم اليرموك

بدمشق منذ ومن جانب آخر يستمر انقطاع الماء عن منازل مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 
يومًا على التوالي، مما فاقم من معاناة سكانه حيث ال يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن  29

يترافق مع استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش  ،المخيم منذ أكثر من عام ونصف
تقوم  يومًا، حيث 999القيادة العامة عليه منذ حوالي من  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

" ضحية 391حواجزهما بمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إلى المخيم مما أدى إلى سقوط "
 .بسبب نقص التغذية والعناية الطبية إثر الحصار المشدد

وعلى صعيد آخر تعرضت المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
المحروقات وبعض المواد التموينية في المخيم  دمشق لقصف متقطع، إلى ذلك تستمر أزمة

 .بسبب االنقطاع المتكرر للطرقات الواصلة بين المخيم ومركز المدينة
أما في حلب فقد تجدد انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المخيم وذلك منذ أربعة أيام، حيث أكد 

لتوقف المحطة الحرارية عن مراسلنا بأن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم النيرب يعود 
العمل، وأضاف بأن حالة من اإلحباط سادت بين أهالي المخيم الذين كانوا قد استبشروا خيرًا 
بعودة الكهرباء إلى حاراتهم ومنازلهم بعد انقطاع دام لحوالي العامين على التوالي، فيما ال يزال 

تدهور الوضع األمني في المناطق سكان المخيم يشتكون حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب 
المحيطة به، ومشاركة بعض أبنائه في القتال إلى جانب الجيش السوري ما عرضه للقصف 
وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه أدت إلى تسجيل عدد من الضحايا والجرحى 

 .من أبناء المخيم
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 لجان عمل أهلي
مع لجنة فلسطينيي سورية في لبنان وبدعم وتمويل أنهى تجمع عمال فلسطينيي سورية بالتعاون 

من مؤسسة العون المجتمعية في ألمانيا المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل األسقف المعدنية 
لعشرات المنازل التي يقطنها الجئون فلسطينيون نازحون من سورية إلى لبنان، يذكر أنه تم تنفيذ 

، وقد شمل تجمعات القاسمية والواسطة والبرغلية ومخيم هذا المشروع بمدينة صور جنوب لبنان
 .أسرة فلسطينية سورية 60برج الشمالي والرشيدية حيث استفاد من المشروع أكثر من 

 
 

 كانون األول الجاري -ديسمبر 21المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك :

يومًا  59يومًا، والماء لـ  606على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  999لليوم 
 .ضحية 291على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 منذ حوالي : الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم مخيم الحسينية
 .يوم على التوالي 711

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة :
 .يومًا على التوالي 751

 يومًا بعد سيطرة مجموعات  951: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  171: حوالي مخيم درعا
 .داخله
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 استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح :
 ."خان الشيح -طريق "زاكية

 استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون :. 
 الوضع هادئ نسبيًا  العائدين في حمص وحماة:و  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


