
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ينفذون حملة لتنظيف محيط مخيم النيرب لالجئين الف لسطينيين في حلب.ناشطون   •
 توزيع مجموعة من الحق ائب الدراسية على الطالب من ف لسطينيي سورية في لبنان. •

 

 1768العدد: 
06-09-2017 

 "قصف صاروخي يستهدف مخيم اليرموك لالجئين الف لسطينيين بدمشق"



 

 آخر التطورات 

تعرض مخيم اليرموك أول أمس االثنين لقصف صاروخ، حيث ُاستهدف قطاع الكراعين بعدة 
لى الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين صواريخ شديدة االنفجار، اقتصرت أضرارها ع

مجموعة الكراعين من جهة، وقوات النظام والفصائل الفلسطينية الموالية له من جهة أخرى، 
 .استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة

 
من جانبه أفاد مراسل مجموعة العمل أن تنظيم "داعش" منع خالل أيام عيد األضحى المبارك 

بيت سحم( لالحتفال  –ببيال  –أطفال مخيم اليرموك من الخروج منه إلى المناطق المجاورة له )يلدا 
 بمظاهر العيد هناك وخاصة منهم اإلناث.

كات والممارسات القمعية التي يرتكبها تنظيم إلى ذلك ال يزال سكان اليرموك يشتكون من االنتها
والوضع اإلنساني  ،"داعش" بحقهم، كما يعاني األهالي من استمرار الحصار المفروض على المخيم

 الكارثي الذي يعيشه قرابة ثالثة آالف فلسطيني داخل المخيم.

يين "األونروا"، أما في حلب، نفذ عدد من متطوعي وموظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطين
أمس االثنين، حملة نظافة استهدفت رفع أكوام القمامة المتراكمة بأطراف مخيم النيرب لالجئين 
 الفلسطينيين بحلب، بهدف الحفاظ على بيئة صحية مناسبة لألهالي ومنع انتشار األمراض



 

إلى األماكن  الحشرات الضارة، شملت الحملة أعمال رفع القمامة من الشوارع والصناديق ونقلهاو 
 المخصصة لها ورفع األتربة المتراكمة من جانبي الطريق.

إلى ذلك اشتكى سكان مخيم النيرب في وقت سابق من انتشار الحشرات الضارة والقوارض والروائح 
الكريهة، نتيجة قيام المزارعين باستخدام المياه اآلسنة لسقاية أراضيهم المجاورة للمخيم، مما قد يهدد 

 عامة، ويسبب أضرار بيئية وأخطار صحية على القاطنين في تلك المنطقة.الصحة ال

 
كما حذروا من انتشار مرض )حبة حلب( اللشمانيا أو ما يسمى "ذبابة الرمل" والذي يعتبر من 

 .األمراض الخطيرة التي تنتشر في مدينة حلب

الهيئة الخيرية إلغاثة ضمن مشروع "الحقيبة المدرسية" وزع مركز آفاق التعليمي بالتعاون مع 
حقيبة مدرسية مع بداية العام  118اإلسالمية عبر العالم، ما يقارب  غاثةإلالشعب الفلسطيني، وا

على طالب الروضات وطالب المرحلة االبتدائية من فلسطينيي  2018 – 2017الدراسي الجديد 
 في منطقة وادي الزينة بإقليم الخروب في لبنان. سورية

 

 2017سبتمبر  -أيلول  5سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3571) •
 ( امرأة.462)



 

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1633) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –الجبهة الشعبية الجيش النظامي ومجموعات  حصار •
 ( على التوالي.1511يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 198) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

رموك منذ ( يومًا وعن مخّيم الي1248المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع •
 ( يومًا.1089)

( يومًا، والمخّيم 1584مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي •
 ( يومًا.337يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85) حوالي •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يين في لبنان بحوالي )يقدر عدد الالجئين الفلسطين

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


