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 " خمس وثالثون فلسطينيًا قضوا في سورية خالل أسبوع: مجموعة العمل "

 
 

 

 ناف توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموكئاست. 

 وخان الشيح قصف عنيف على محيطي مخيم درعا. 

 استمرار إغالق الطريق الواصلة بين قدسيا ومركز العاصمة. 
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 احصائيات
قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيق خمسًا وثالثين ضحية فلسطينية قضت 
خالل األسبوع الماضي حيث قضى خمسة عشر فلسطينيًا إثر قصف بالبراميل المتفجرة استهدف 

الزيتون والمستوصف المجاور لها في بلدة المزيريب يوم الثالثاء الماضي، كما تم مدرسة عين 
توثيق عشرة حاالت قضى أصحابها إثر نقص التغذية والرعاية الصحية بسبب الحصار على 

، وابنتهما "خديجة حديد"وزوجته " نجاح أبو خليل"مخيم اليرموك، وسجل مقتل العميد المتقاعد 
إضافة إلى سبعة ضحايا  روف غامضة في منزلهم بحي الزاهرة الدمشقي، بظ"رهف أبو خليل"

 .وثقتهم المجموعة قضوا في مناطق متفرقة من سورية خالل األسبوع الماضي
 

 مخيم اليرموك
استؤنف يوم أمس االثنين توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموك المحاصرين، حيث تم 

المخيم فيما طالب األهالي بإدخال المساعدات وتوزيعها داخل توزيع السلل الغذائية عند بداية 
تخفيف من معاناة األهالي، و  المخيم أسوة بالمناطق المجاورة إضافة لما فيها من تجنب االزدحام

هذا وقد تزامن توزيع المساعدات مع إخراج عدد من الطالب والحاالت اإلنسانية والمرضى 
كر أن مخيم اليرموك يعاني من فقدان معظم المواد الطبية الستكمال عالجهم خارج المخيم، ويذ

األساسية الالزمة لعمل المستشفيات داخل المخيم، وأن مشفى فلسطين هو المشفى الوحيد العامل 
 .في المخيم وفق إمكانيات محدودة وغياب عدد كبير من األطباء المختصين

 
 بانتظار المساعدات أمسإحتشاد أهالي مخيم اليرموك 
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 مخيم خان الشيح
ارتفاع حدة اإلشتباكات وأعمال القصف في المناطق المجاورة للمخيم حيث سمع اليوم حوالي 
ثمانية إنفجارات عنيفة هزت منطقة المزارع المجاورة للمخيم وتبين أنها ناجمة عن قصف 

ال بالبراميل المتفجرة، مما تسبب بحالة من القلق لدى أهالي المخيم خوفًا من تصاعد أعم
 .القصف التي طالت المخيم في األيام األخيرة

أما من الجانب المعيشي فاليزال األهالي يعانون من فقدان العديد من المواد التموينية األساسية 
 .بسبب اإلشتباكات المتكررة وتقطع الطرقات

 
 مخيم درعا

نظامي قصف عنيف استهدف محيط مخيم درعا تزامن مع استمرار اإلشباكات بين الجيش ال
في حين يستمر الوضع اإلنساني داخل المخيم بالتفاقم حيث أن  ،ومجموعات من الجيش الحر

 .التيار الكهربائي مقطوع منذ حوالي الشهرين إضافة لفقدان معظم المواد الطبية اإلسعافية منه

 
 الدمار في مخيم درعا

 قدسيا 
دمشق وبين مركز المدينة لليوم الرابع استمر يوم أمس إغالق الطرق الواصلة بين حي قدسيا في 

تسبب اإلغالق بتوقف , على التوالي حيث تم إغالق الطريق إثر حادث أمني وقع قبل عدة أيام
مخابز قدسيا عن العمل نتيجة عدم دخول الطحين والمحروقات، ويشار أن حي قدسيا يستقبل 

 .القصف والحصارالمئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب 



 

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

 

 مخيم جرمانا
حالة من الهدوء يعيشها أهالي مخيم جرمانا، في حين تتركز معاناتهم على الجانب اإلقتصادي 
حيث يشتكي األهالي من إرتفاع أسعار المواد التموينية إضافة إلى إرتفاع إيجارات المنازل، 

 .خيمات الفلسطينية األخرىويشار أن مخيم جرمانا يستقبل عددًا من العائالت النازحة عن الم
 

 لجان عمل أهلي
هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب ( أنتم القدوة)تحت عنوان 

 .الفلسطيني أقامتا لقاًء تكريميًا للمسنين في مخيم اليرموك

 
 نشاط تكريم المسنين في مخيم اليرموك

 مفقودون
من مخيم اليرموك ولم ترد معلومات عنه حتى " علي حسينأمير "سجل يوم أمس فقدان الطفل 

 .ساعة إعداد هذا التقرير

 
 أمير علي حسين


