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 "..سورية في القنص ضحايا فلسطينيا   222"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قضى في مشفى الرمثة األردني خليل زكريا خليل الطفل

 سورية في قضيا فلسطينيان طفالن. 
 مخيمهم إلى بالعودة يطالبون السبينة مخيم أهالي . 
 النيرب مخيم أهالي على المازوت بتوزيع البدء . 
 بفك للمطالبة وشاتيال الحلوة عين مخيمي في تضامني اعتصام 

 . اليرموك مخيم عن الحصار
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 : ضحايا
 العمل لمجموعة الموثقة اإلحصائية بحسب قنصا   قضت فلسطينية ضحية(  222)

 مخيم أبناء من" عمر فلسطين" الطفلة أخرهم وكان سورية، فلسطينيي أجل من
 .الشيباني جديدة منطقة في قناص برصاص إصابتها إثر قضت اليرموك

 
 األردني الرمثة مشفى في درعا، مخيم أبناء من" خليل زكريا خليل" الطفل قضى كما

 .المخيم استهدف سابق قصف إثر أصابته بجراح متأثرا  

 
 : اليرموك مخيم

 مخيم وشوارع حارات سادت الحذر الهدوء من حالة بأن العمل مجموعة مراسل أكد
 المجاورة المناطق قصف نتيجة قوية انفجارات أصوات سماع مع ذلك ترافق اليرموك،

 استمرار بسبب المخيم سكان يعيشها عديدة معيشية أزمات بأن المراسل ونوه له،
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 أدى ما التوالي على 671 لليوم النظامي الجيش قبل من عليهم المفروض الحصار
 ما األطفال وحليب واألدوية الغذائية المواد جميع ونفاد فيه الحياة مقومات انعدام إلى
 أهالي من العديد بموت تسبب كما والنفسية الصحية حالتهم على جلي بشكل أثر

 . المخيم
 

 : النيرب مخيم
 مخيم أبناء بين سرت واالرتياح االنفراج من حالة بأن العمل مجموعة مراسل أفاد

 يزال ال ذلك إلى مخفضة، وبأسعار األهالى على المازوت بتوزيع البدء بعد النيرب
 واستمرار واألدوية الغذائية المواد وشح األسعار غالء من يعانون المخيم سكان

 .عام من أكثر منذ الكهربائي التيار انقطاع
 مكتب الفلسطيني الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة بدأت فقد اإلغاثي الصعيد على أما

 العربي النادي في القادم الثالثاء يوم لتوزيعها التموينية السلل بفرز بالبدء حلب
 .وحندرات النيرب مخيمي أهالي على الجميلية منطقة في الفلسطيني

 
 : السبينة مخيم

 على النظامي الجيش سيطرة بعد السبينة مخيم داخل يجري عما المعلومات في شح
 الموالية الفلسطينية الفصائل يطالبون وسكانه ،7/66/2162 منذ السبينة منطقة
 .مخيمهم إلى بعودتهم اإلسراع أجل من األخير لدى بالتوسط السوري للنظام

 
 : حماة العائدين مخيم
 الغالء بسبب صعبة واقتصادية معيشية أزمة من بحماة العائدين مخيم سكان يعاني
 أكثر منذ المخيم عن المياه شبكة انقطاع استمرار من يشتكون كما باألسعار، الكبير

 ساعات العشر تتجاوز لمدة الكهربائي التيار النقطاع إضافة هذا يوما ، ثالثين من
 .يوميا  



 

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

 

 : إفراج
 منذ دام اعتقال بعد بحمص، العائدين مخيم سكان من سالم محمد الشاب عن اإلفراج

 .2162/  62/  61 تاريخ
 

 :اعتقال
 األمن قبل من حلب النيرب مخيم سكان من(  حنينو محمود ابراهيم)  الشاب اعتقال

 .السوري
 

 لبنان:
 مخيم أهالي مع تضامنيا   اعتصاما   اليوم وشاتيال الحلوة عين مخيمي أهالي نفذ

 تحت الحلوة عين مخيم في الشبابية الحركة أطلقتها التي للدعوة تلبية وذلك اليرموك،
 ."اليرموك مخيم عن والحصار الظلم لرفع معا  "شعار

 
 الالجئين مع التضامنية الوقفة هذه في المخيمين أبناء من العشرات شارك حيث

 المشدد الحصار جراء جوعا   يموتون الذين سوريا في اليرموك بمخيم الفلسطينيين
 أدى ما التوالي، على يوما   671 أكثر منذ المخيم ومخارج مداخل على المفروض

 االعتصام تحول ذلك إلى جوعا ، شخصا 22 وارتقاء الغذائية المواد جميع نفاد إلى
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 على باأللم جياشة مشاعر وسط المخيم أرجاء جابت مسيرة إلى الحلوة عين مخيم في
 عن تعبر بهتافات تصدح حناجرهم فتركوا اليرموك، في جلدتهم ألبناء يحصل ما

 اليرموك، مخيم في الفلسطيني الالجئ مع التضامن عن تعبر التي والحرقة المشاعر
 وبصمت والدولي العربي بالصمت نددت الفتات االعتصام في المشاركون رفع كما

 . اليرموك أبناء بحق بطيء موت من يجري ما على الفلسطينية فصائل


