
 

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

 

 

 
 

 

 "الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل الشهر الماضي( 57: )مجموعة العمل"

 
 
 

 
 

 ثالثة فلسطينيين قضوا يوم أمس في سورية. 

  يدخل إلى اليرموك 41توزيع لكمية محدودة من المساعدات، ووفد الفصائل الـ. 

 استمرار إغالق طريق قدسيا. 

 قصف واشتباكات في محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين. 
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 إحصائيات 
 -أشار التقرير الشهري لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه قضى خالل شهر مارس

بينهم عائلة كاملة قضت إثر إنفجار سيارتهم في  ،الجئًا فلسطينيًا في سورية( 57)آذار الماضي 
الجئًا قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار " 41"بلدة اليادودة بدرعا، و

الجئين آخر تحت التعذيب في سجون " 41"المشدد المفروض على مخيم اليرموك، كما قضى 
 .األمن السورية

 
 

 ضحايا
أمس منهم إثنان قضيا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، حيث ثالثة فلسطينيين قضوا يوم 

إثر نقص التغذية والرعاية " خالد عثمان نزهة"والشاب " محمود عبوني"قضى كل من المسن 
الطبية بسبب الحصار المشدد المفروض على المخيم منذ حوالي تسعة أشهر، كما قضى الشاب 

 .األمن السوريتحت التعذيب في سجون " أشرف حاج عمر"

 
 المسن محمود عبوني
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 األوضاع المعيشية
أدخلت يوم أمس كمية من المساعدات إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، حيث 
وزعت حوالي خمسمائة حصة غذائية على األهالي، باإلضافة إلخراج حوالي عشرة حاالت 

معاناة األهالي بسبب الحصار المشدد إنسانية إلى خارج المخيم، وفي ذات السياق تستمر 
المفروض عليهم، حيث أن كميات المساعدات المحدودة التي دخلت في األيام الماضية لم تكف 
لتغطية حاجة األهالي، حيث ّوثق يوم أمس سقوط ضحيتان جديدتان من ضحايا الحصار على 

ت بسبب نقص ضحية قض( 414)المخيم مما رفع حصيلة الضحايا في مخيم اليرموك إلى 
 .التغذية والرعاية الطبية

أما في مخيم جرمانا بريف دمشق فقد سمعت يوم أمس أصوات إنفجارات ناجمة عن قصف 
المناطق المحيطة به بعدد من قذائف الهاون، ويشار أن أهالي المخيم يعانون من أزمات معيشية 

نتشار البطالة، فيما ال يزال أها لي مخيم خان الشيح بريف دمشق متعددة أبرزها غالء األسعار وا 
وفي سياق متصل ال  ،يشتكون من االنقطاع المتكرر للطرق الواصلة بين المخيم ومركز المدينة

تزال الطرق الواصلة بين بلدة قدسيا ومركز المدينة مغلقة، ويشار أن البلدة تأوي اآلالف من 
 .الالجئين الفلسطينيين النازحين عن مخيماتهم بسبب القصف والحصار

 
ليرموكنسانية إل  خارج ال حاالت إخراج بعض ال  مخيم ا
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 التطورات الميدانية
، وذلك في إطار استكمال 41بدمشق أمس، دخول وفد من الفصائل الـ شهد مخيم اليرموك 

المحادثات المتعلقة بالمصالحة في المخيم، حيث اجتمع الوفد مع عدد من الكتائب المسلحة 
داخل المخيم، فيما تسربت أنباء عن اتفاق يتعلق بتشكيل قوة عسكرية موحدة تنتشر في أرجاء 

يوم السبت المقبل، هذا ولم يتسن للمجموعة التأكد من صحة المخيم على أن يعقد اجتماع آخر 
شتباكات  تلك األنباء، ومن جانب آخر شهد محيط مخيم درعا في جنوب سورية أعمال قصف وا 

 .متكررة

 
 إل  مخيم اليرموك41دخول وفد الفصائل الـ 

 اعتقال
بحمص منذ عدة  -العائدين من أبناء مخيم " عبد هللا عثمان"و "محمود المجذوب"اعتقال كل من 

 .أيام


