
 

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

 

 

 
 

 

في ثاني أيام عيد األضحى المبارك مجموعة العمل توثق ثالث ضحايا "
 "فمسطينيين

 
 

 
 

 قصف عنيف يستهدف مخيم اليرموك فجر األمس واستمرار أزمة المياه فيه. 

 أطفال مخيمات الحسينية والسبينة وحندرات محرومون من فرحة العيد. 
  رغم الحصار والظروف الصعبة أبناء اليرموك والنيرب وخان الشيح والعائدين

 .يحتفلون بعيد األضحى
 الجئون فلسطينيون يشتكون إجبارهم على ترك بصماتهم في إيطاليا. 
 مؤسسات أهلية توزع مساعدات على الالجئين الفلسطينيين في تركيا. 

 
 
 

 لمقبرةل النيربزيارة أهالي مخيم 
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 ضحايا 
مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية قضاء ثالثة الجئين فمسطينيين في أول أيام عيد ت وثق

محمد "األضحى المبارك، حيث قضى كل منيم بأماكن وظروف مختمفة، فقد قضى الشاب 
من سكان مخيم النيرب إثر إصابتو برصاص قناص في منطقة الراموسة، ويذكر " محمود عابدي

من أبناء " بالل عبد ربو"أنو أحد أعضاء لواء القدس الموالي لمجيش النظامي، كما قضى الشاب 
 ويشار أنو من مرتبات ،مخيم لعائدين في حماة إثر االشتباكات التي اندلعت في مدينة مورك

من أبناء مخيم اليرموك  "محمد منير عمايري"التحرير الفمسطيني، في حين قضى الشاب  جيش
 . عامًا إثر تعرضو لإلصابة بطمق ناري في مدينة استوكيولم السويدية26عن عمر يناىز 

 
 محمد منير عمايري

 آخر التطورات
قصف عنيف تعرض لو مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق فجر األمس، حيث استيدف 
القذائف مناطق متفرقة منو متسببة بأضرار مادية كبيرة، يتزامن ذلك مع استمرار الحصار المشدد 

عميو إضافة إلى انقطاع المياه عن كامل منازلو منذ حوالي الشير حيث يضطر األىالي إلى 
تأمين كميات قميمة من المياه من المناطق المجاورة، مما يزيد من األزمات المعيشية التي يعانون 

منيا خاصة مع انقطاع الكيرباء منذ أكثر من عام إضافة إلى منع حواجز الجيش النظامي 
 .القيادة العامة لدخول المواد األساسية إليو– ومجموعات الجبية الشعبية 

وفي سياق آخر احتفل أطفال المخيمات الفمسطينية في سورية بثاني أيام عيد األضحى وسط 
ظروف معيشية صعبة حيث لم يمنع الحصار المشدد أطفال مخيم اليرموك من االحتفال بعيد 

األضحى حيث توجو األطفال إلى بعض الساحات الصغيرة التي أعدتيا الييئات اإلغاثية العاممة 
في المخيم، كما احتفل أطفال مخيم العائدين بحماة ومخيم خان الشيح بريف دمشق ومخيم 
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النيرب بحمب بعيد األضحى، إلى ذلك حرم أطفال مخيمي الحسينية والسبينة من فرحت العيد 
بسبب منع الجيش النظامي ألىالي المخيم من العودة إلى منازليم، كما حرم أبناء مخيم حندرات 
من فرحة العيد بسبب إجبارىم عمى ترك مخيميم بعد سيطرة مجموعات تابعة لممعارضة السورية 

 .عميو إثر معارك عنيفة دارت بين الجيش النظامي ومجموعات تابعة لممعارضة

 
بعيد األضحى إحتفال األطفال في مخيم خان الشيح 

وفي إيطاليا اشتكى العديد من الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين وصموا إلى إيطاليا عبر 
البحر من إجبار السمطات اإليطالية ليم عمى ترك بصماتيم تحت تيديد الضرب من قبل الشرطة 

أن السمطات اإليطالية أجبرتو عمى ترك بصمات أصابعو " محمد"اإليطالية، حيث قال الالجئ 
العشرة في إيطالية حيث تم إخبارىم أن تمك البصمة ىي بصمة جنائية وليست بصمة لجوء، وأن 
بعض الذين رفضوا ترك بصماتيم قد تعرضوا لمتيديد بالضرب، فيما ال تزال المعمومات متضاربة 

عن مدى تأثير تمك البصمة عمى طمب المجوء في الدول األوربية األخرى حيث تنص اتفاقية 
. الدبمن عمى إعادة الالجئين إلى أول بمد أوروبي وصموا إليو

 
 من الواصمين إلى الشواطئ اإليطالية
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فيدار بتوزيع األضاحي المقدمة – أما في تركيا فقد قامت الجمعية التركية لمتضامن مع فمسطين 
من الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي عمى العائالت الفمسطينية السورية المتواجدة في منطقتي 

الريحانية وأنطاكية التركيتين، حيث يقطن العديد من الفمسطينيين السوريين الذين لجؤوا عن 
مخيماتيم في سورية إلى تمك المناطق بعد أن ىربوا من مخيماتيم إثر تعرضيا لمقصف 

والحصار، إضافة إلى ذلك فقد قامت قام مجموعة من أعضاء ومتطوعي الييئة العامة لشؤون 
الالجئين بمعايدة األىالي واألطفال المتواجدين في مركز إيواء كيميس إضافة إلى توزيع اليدايا 

- عمى أطفال المركز وفي ذات السياق قامت لجنة من الجمعية التركية لمتضامن مع فمسطين 
فيدار بتوزيع اليدايا واأللعاب عمى أطفال الالجئين الفمسطينيين السوريين المتواجدين في مدينة 

 .أنطاكيا التركية

 
 توزيع الهدايا عمى األططفال في مركز إيواء كيميس في تركيا


