
 

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

 

 

 
 

 

 السفارة أمام يعتصمون سورية من فمسطينيون"
 "تركيا في الفمسطينية

 
 
 
 
 
 
 

 "من صور المعتصمين أمام السفارة الفمسطينية بتركيا"
 

 سورية في قضوا فمسطينيا   الجئا   عشر ثالثة  . 
 والجرحى الضحايا من عدد يوقع عدرا في التعميمية الشهداء أبناء مدينة عمى قصف . 
 اليرموك مخيم إلى الغذائية المساعدات إدخال توقف التوالي عمى الثالث لميوم . 
 جرمانا منطقة عمى هاون قذائف سقوط جراء جرمانا سكان يعيشها التوتر من حالة. 
 اليرموك مخيم أهالي عمى غذائية وجبة 74 توزع الخيرية فمسطين هيئة. 
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 : ضحايا
 :  ىم والضحايا سورية، في أمس يوم قضت فمسطينية ضحية عشرة ثالث

 4) الخطيب وليد نور" ،(سنة 15")خمف بياء" ،"ناصر خالد" الطفل ،(أعوام 10)خمف احمد •
 جراء قضوا اليرموك مخيم سكان من"  عزه ابو محمود" و ،"تواتي صالح خالد"و ،(واتسن

 .عدرا بمنطقة التعميمية الشيداء أبناء مدينة استيدف الذي القصف
 في التعذيب تحت اليرموك مخيم أبناء من أشقاء ثالثة بينيم الجئين أربعة قضى ذلك إلى •

 أكثر دام اعتقال بعد وذلك حمدان، حسين" عامر"و ،"سمير"و ،"عمر"ىم السوري النظام سجون
 . عام من
 اعتقل الذي السورية، السجون داخل اليرموك مخيم أبناء من"  راشد ابو احمد عمار قضى كما
  ،9/6/2013 بتاريخ دمر مشروع من
 جراء قضى بحمص، الشام طريق حي سكان من الجنسية فمسطيني" عمي صالح سامر" •

 العمر من الخامس العقد في وىو طيار، عقيد برتبة ضابط أنو يشار ، سورية في الدائر الصراع
 .فمسطين في الشجرة قرية أىالي من ،
 إثر قضى فقد بدمشق، الدويمعة سكان من الجنسية فمسطيني" اهلل عبد سميم أحمد" الشاب •

 .جرمانا ناحية مديرية عمى ىاون قذيفة سقوط
 المفروض الحصار جراء واألدوية الطبية الرعاية نقص بسبب( عاماً  71" )بستوني محمد زىرة" •

 . اليرموك مخيم عمى
 
 
 
 
 
 

 "بستوني محمد زىرة"المسنة 
 الميدانية التطورات
 في عدرا منطقة في الفمسطينية التحرير لمنظمة التابعة التعميمية الشيداء أبناء مدينة تعرضت

 ةثالث بينيم فمسطينيين ضحايا أربع سقوط عن أسفر ما القذائف، من عدد لسقوط دمشق ريف
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 صالح خالد و ،"ناصر خالد" الطفل ،"خمف بياء" الطفل خمف، احمد الطفل ىم أطفال
 . المدرسة قاطني من الجرحى من عدد سقوط ُسجل كما"التواتي
 مخيم من نزحوا شخص 800 حوالي يقطنيا كان التعميمية الشيداء أبناء مدينة أن ذكره الجدير

 . إلييا اليرموك
 الجيش مجموعات بين عدرا بمنطقة المعارك اشتداد بسبب كبير بشكل انخفض العدد أن إال

 . النظامي الجيش استعادىا ثم ومن عمييا الحر الجيش سيطرة إلى أدى ما النظامي والجيش الحر
 استنجاد صرخات التعميمية المدينة في اليرموك مخيم سكان من تبقى من أطمق عميو وبناءً 

 . ليم آمن مكان إيجاد أجل من التدخل واألونروا والفصائل التحرير منظمة فييا طالبوا واستغاثة
 المتوسطة األسمحة من رصاص إطالق أمس يوم المساء ساعات في اليرموك مخيم شيد فيما

 .الرئيسي اليرموك وشارع 30ال شارع استيدف
 الرعاية ونقص المرض بسبب ،(عاماً  71" )بستوني محمد زىرة" المسنة قضت أخرى جية ومن

 من أكثر منذ المخيم عمى المفروض الحصار نتيجة وذلك اليرموك مخيم في واألدوية الطبية
 .شخصاً  147 إلى اليرموك مخيم في الحصار ضحايا عدد يرتفع وبذلك أشير، عشرة

 . المخيم من إنسانية حاالت إخراج أو غذائية مساعدات أية إدخال أمس يوم يسجل لم حين في
 ناجمة الفمسطينيين لالجئين جرمانا مخيم أرجاء عنيفة انفجارات أصوات ىزت ذلك غضون في •

 سقوط عن أسفرت والتي دمشق، بريف جرمانا منطقة عمى الياون قذائف من عدد سقوط عن
 مديرية عمى ىاون قذيفة سقوط إثر قضى الذي الجنسية فمسطيني" اهلل عبد سميم أحمد" الشاب
 .جرمانا ناحية
 وشبكة الكيرباء التيار انقطاع استمرار من يعانون الشيح خان مخيم سكان يزال ال فيما

 . التوالي عمى الثالث لميوم المخيم عن االنترنت وخدمة والخموية األرضية االتصاالت
 الشيح خان مخيم وشوارع ببيوت حل الذي الدمار و والحصار القصف ورغم عينو السياق وفي
 جمل وال ناقة ال صراع أتون في زجيم وعدم المخيم حيادية عمى يصرون يزالون ال سكانو أن إال
 وأنو خاصة آمنة منطقة وجعمو المخيم بتحييد الصراع طرفي المخيم سكان يناشد لذلك بيا، ليم

 ويطالب لو، المجاورة والمناطق الفمسطينية المخيمات من إليو النازحة العائالت آالف يحوي
 ىذه ويالت تجنيبيم أجل من التدخل واألونروا التحرير ومنظمة الفمسطينية الفصائل من سكانو
 .الحرب

 
 : معتقمون
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 عمى 2014/4/29 يوم بحمص العائدين مخيم أبناء من" غريب عمي مروان"الشاب اعتقال
 . الجوازات و اليجرة دائرة من عودتو أثناء وذلك النظامي، لمجيش التابع الجامعة دوار حاجز
 .فمسطين في الزيتون عين قرية أىالي من ، العمر من السادس العقد بداية في أنو يشار

 
 لجان عمل أهمي:

 و بتجييز أمس يوم الخيرية فمسطين ىيئة في التطوعي الفريق قام" مسكين إطعام" مشروع ضمن
 ألم من التخفيف بيدف وذلك اليرموك، مخيم عائالت من عدد عمى غذائية وجبة(  47)  توزيع

 . المخيم سكان قموب في الطمأنينة وزرع الحصار
 المعدية األمراض النتشار منعاً  وذلك" الوقائي الطب مشروع" حممة الييئة بدأت ذاتو السياق وفي

 . العامة والسالمة البيئة عمى والحفاظ األوبئة، و الضارة والحشرات
 

 : تركيا
 أمس يوم احتجاجية، وقفة تركية إلى سوريا من القادمين الفمسطينيين الالجئين من العشرات نّظم

 لمطمبيم االستجابة لحين المفتوح اعتصاميم بدء معمنين ، الفمسطينية السفارة أمام الثالثاء،
 . المعيشي وضعيم وتحسبن

 عمى احتجاجاً  جاء"  االعتصام أن العمل لمجموعة المعتصمين أحد أكد ىاتفي اتصال وفي
 كالجئين بنا االعتراف بعدم تتمثل التي لمأساتنا حد لوضع وييدف المزرية، اإلنسانية أوضاعيم

 كانت التي والنقود العمل لنا يحق وال سفر جوازات نممك ال نحن:" وأضاف ،"  البمد ىذا في
 ".نفدت بحوزتنا
 ألوضاعيم وفوري عاجل حل بإيجاد - اليرموك من فمسطيني الجئ - أسامة طالب وبدوره
 . إغايثة معونات أو سفر جواز أو إقامة وجود بعدم تتمثل التي السيئة
 ونساء سنوات والست الشيرين مابين أعمارىم تتراوح أطفال بينيم شخصاً  أربعين حوالي أن يذكر

 .والجوع الشديد البرد من يعانون وىم الفمسطينية السفارة أمام العراء في يعتصمون
 


