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 الجئًا فمسطينيًا قضوا في مخيم اليرموك حتى نهاية مايو 926: مجموعة العمل"
 "الماضي

 
 
 

 
  القصف واالشتباكات والقنص أبرز األسباب لوقوع الضحايا الفلسطينيين في

 .سورية

 قصف عنيف يستهدف مناطق متفرقة من مخيم النيرب بحلب. 

 اسئناف توزيع المساعدات في مخيم اليرموك. 

 
 

 

 جانب من الدمار الذي أصاب مشفى فايز حالوة إثر القصف المتكرر عمى اليرموك
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 إحصائيات 
الجئًا فمسطينيًا قضوا في مخيم " 926"أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن 

اليرموك بدمشق حتى نياية مايو الماضي، حيث ذكرت المجموعة أن القصف والقنص والحصار 
واالشتباكات كانت من األسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع ذلك العدد من الضحايا، كما ذكرت 

الجئًا قضوا في مخيم " 173"المجموعة في احصائياتيا التي نشرتيا مطمع الشير الجاري أن 
" 73"الجئًا، وفي مخيم خان الشيح بريف دمشق  "96"درعا، كما قضى في مخيم الحسينية 

الجئًا، وفي مخيم السيدة " 41"الجئًا، وفي مخيم النيرب بحمب " 58"الجئًا، وفي مخيم السبينة 
الجئًا، وفي مخيم حندرات بحمب " 33"الجئًا، كما قضى في مخيم العائدين بحمص " 40"زينب 

الجئًا، وفي " 19"الجئًا، وفي مخيم العائدين بحماة " 19"الجئًا، وفي تجمع المزيريب بدرعا " 32"
" 12"الجئًا، وفي مخيم خان دنون " 16"الجئًا، وفي مخيم الرمل في الالذقية " 19"مخيم جرمانا 

 .الجئًا، وفي تجمع الذيابية ستة الجئين، والجئ واحد في تجمع ركن الدين
توزعوا داخل وخارج المخيمات والتجمعات " 2290"وعن األسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع 

الجئًا قضوا بسبب أعمل القصف " 925"الفمسطينية في سورية وخارجيا فذكرت المجموعة أن 
فمسطينيًا بسبب " 455"قضوا إثر استيداف مناطق سكنيم بالسالح الكيماوي، و" 33"بينيم 

" 149"قضوا تحت التعذيب، و" 196"قضوا برصاص قناصة، و" 255"االشتباكات المسمحة، و
الجئًا أعدموا " 84"قضوا إثر نقص الغذاء والرعاية الطبية بسبب الحصار عمى مخيم اليرموك، و

" 48"، و(حرقًا، بالسالح األبيض ذبحًا اغتيال، أزمات صحية،)ألسباب أخرى " 55"ميدانيًا، و
قضوا ألسباب مجيولة حيث وثقت حالة الوفاة دون " 40"الجئًا قضوا إثر التفجيرات، و

الجئًا قضوا برصاص " 27"الجئًا قضوا بعد خطفيم من جيات مجيولة، و" 30"التفاصيل، و
. أثناء محاولتيم اليجرة عبر قوارب الموت الجئًا قضوا غرقاً " 26"، و(اإلسرائيمي)االحتالل 

 :لالطالع عمى اإلحصائيات التفصيمية اضغط ىنا
http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/5-2014.pdf 

 
 آخر التطورات في سورية

تعرض مخيم النيرب بحمب لقصف بعدد من القذائف طالت مناطق متفرقة منو، مما أدى إلى 
دمار لحق بعدد من المنازل إضافة إلى وقوع بعض الجرحى، أما في دمشق فقد استؤنف في 

مخيم اليرموك توزيع المساعدات الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك المحاصرين، حيث احتوت 
. المساعدات كمية من الخضار والفاكية والخبز

http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/5-2014.pdf
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القيادة العامة يفرضان حصارًا - يذكر أن الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
مشددًا عمى المخيم منذ أكثر من أحد عشر شيرًا، ىذا ويعاني المخيم من نقص حاد في 

الخدمات الصحية وذلك بعد توقف جميع المشافي والمستوصفات عن العمل بسبب الحصار، 
 .باستثناء مشفى فمسطين التي تعمل بطاقتيا الدنيا بسبب نقص الكوادر والمواد الطبية

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

 
 األوضاع المعيشية

أزمات في الخبز والمواد التموينية األساسية يعاني منيا مخيم خان الشيح بريف دمشق، وذلك 
بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات التي تصمو بمركز العاصمة مما تسبب بإعاقة وصول المواد 

التموينية األساسية، فيما يشيد المخيم نقصًا في الخدمات الطبية بعد إغالق المشفى الوحيد الواقع 
. بالقرب من المخيم منذ عدة أشير، حيث يعمل مستوصف األونروا في المخيم بطاقتو الدنيا

وعمى صعيد متصل يعاني مخيم خان دنون من نقص المياه والخدمات األساسية وغالء األسعار 
ويذكر أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب 

 .الحصار والقصف


