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غارات جوية تستهدف حي طريق السد جنوب سورية توقع قتلى وجرحى "

 "بين المدنيين

 

 
 

 .غير قادرة على العمل بسبب الحرب من مدارس األونروا في سورية %70األونروا:  •

 فلسطينيو مخيم جرمانا يعانون غالء المعيشية وارتقاع إيجارات المنازل. •

 األسبوع الطبي األول في مخيم خان الشيح. إلطالق"الهيئة الخيرية" تستعد  •
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 التطورات آخر

أفادت األنباء الواردة جنوب سورية، تعرض حي طريق السد بمدينة درعا يوم أمس لقصف عنيف 
استهدف عددًا من األبنية السكنية، حيث أدى القصف إلى وقوع ضحايا وعدد من الجرحى بين 

 .المدنيين

عرف من الضحايا الشاب "انس محمد مبارك" فيما أصيب عدد من االطفال إصابات خطيرة، 
 .كما أدى القصف إلى دمار وخراب كبير في المنازل والممتلكات

يأتي ذلك القصف وسط ارتفاع وتيرة األعمال العسكرية التي يشنها النظام السوري ضد مناطق 
 سوري.سيطرة المعارضة السورية في الجنوب ال

 
باإلضافة إلى المئات من  ،يذكر أن حي السد طريق السد يضم تجمعًا للعوائل الفلسطينية

 .النازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض للقصف بشكل متكرر

 –وفي سياق غير بعيد، كشفت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 ورية غير قادرة على العمل.من مدارس الوكالة في س %70األونروا أن 

أن هذا  2017 - 4 - 5وقالت الوكالة في المؤتمر الخاص بسورية الذي عقد في بروكسل يوم 
ناتج عن واقع أن المباني المدرسية تتعرض للتدمير أو تصاب بأضرار أو يصبح الوصول إليها 

 .ص النازحينغير ممكن بسبب القتال أو بسبب تحويلها إلى مراكز إيواء تستضيف األشخا
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وصرح بيير كراينبول، المفوض العام لألونروا الذي وصل إلى بروكسل مباشرة بعد زيارة ميدانية 
يثير الحماسة في وقت واحد أن نرى و  "إنه أمر يدعو إلى التواضع إلى حلب استمرت ثالثة أيام

 .أن طلبة األونروا في سوريا يتفوقون أداًء على أقرانهم حول المنطقة"

ير األونروا مدارس تخدم نصف مليون طفل من الالجئين الفلسطينيين في األردن ولبنان وتد
"رأيت بأم عينّي التدمير  ورية، ويضيف المفوض العام قائالً واألرض الفلسطينية المحتلة وس

إن األطفال في سوريا يشهدون ساعة  ،المروع الذي أصاب مرافق التعليم والبنى التحتية األخرى 
 ا ال ينبغي أن يراه أي طفل على مدار حياته كلها".بساعة م

 
وأضافت األونروا أنه تم تقييم ثلث طلبة األونروا عبر الشرق األوسط في الصفين الرابع والثامن 
في مادتي اللغة العربية والرياضيات، ووجد تقرير األونروا األخير أن الطلبة في سوريا كانوا 

 األفضل أداًء باإلجمال.

وكان  %65المثال، بلغ متوسط عالمة طلبة الصف الرابع في مادة اللغة العربية  فعلى سبيل
 .%55المتوسط للصف الثامن 

وأظهر طلبة األونروا في سوريا أيضًا أكبر قدر من التكافؤ بين الجنسين في مستوى التحصيل 
 اسي.األكاديمي عبر المنطقة، وكان لديهم بالمتوسط أدنى معدل تراكمي من التسرب الدر 
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وقد كرر بيير كراينبول، من خالل كلمته في بروكسل، توجيه نداء إلى جميع أطراف النزاع ألن 
 يحترموا واجباتهم في حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.

وريا من التحصيل األكاديمي للطلبة في لم يخفض األثر المدمر للحرب في سوأكدت األونروا أنه 
المدارس التي تديرها األمم المتحدة، وفقًا لألرقام التي نشرتها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

 األونروا في المؤتمر الخاص بسوريا في بروكسل. –الالجئين الفلسطينيين 

دارس تابعة لألونروا خلف الجدير ذكره ان النظام السوري استهدف خالل أحداث الحرب عدة م
العشرات من الضحايا في صفوف الطلبة والنازحين في المخيمات الفلسطينية كمخيم اليرموك 

 وخان الشيح ودرعا والمزيريب.

إلى ذلك، يعيش سكان مخيم جرمانا الذي يبعد ثمانية كيلومترات عن مركز العاصمة السورية 
ة من االستقرار النسبي إال أن سكانه يعانون دمشق، على تخوم طريق مطار دمشق الدولي حال

 .من عدم توافر الخدمات األساسية وخدمات البنى التحتية

كذلك، يعاني المخيم من أزمات كان أبرزها ارتفاع إيجار المنازل وازدياد الطلب عليها، نظرًا إلى 
سكان االعيش استيعاب المخيم عشرات اآلالف من النازحين من مناطق مجاورة، ما فرض على ال

 في ظروف خانقة.

كذلك ترتفع نسب البطالة في وقت تقّل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا، 
من جهة أخرى، يستقبل مخيم .التي يشكو األهالي أنها ال تغطي إال اليسير من تكاليف حياتهم

وخاصة من أبناء مخيم اليرموك  عائلة نازحة من أبناء المخيمات المشتعلة، 5000جرمانا قرابة 
يذكر أن مخيم جرمانا لم ينخرط مباشرًة باألحداث الدائرة .والحسينية والسيدة زينب وسبينة والذيابية

 .في سورية، بحكم موقعه القريب من مناطق تحّكم النظام بالعاصمة
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 لجان عمل أهلي 

ع الطبي األول في مخيم خان تسعد الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني إلطالق األسبو 
الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، حيث قامت الهيئة بتجهيز العديد من األدوية 

 الضرورية التي سيبدأ توزيعها مطلع األسبوع المقبل على مرضى المخيم.

( الجئ فلسطيني هجروا قسرًا من مخيم خان الشيح لالجئين 2500يشار إلى أن حوالي )
تشرين  28ين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية، بدءًا من يوم االثنين الفلسطيني

 ، وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح2016الثاني 
 المناطق المحيطة به.و 

 
 2017إبريل  –نيسان  7إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم  ( حصيلة الضحايا3476) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1183) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 على التوالي.( 1385يدخل يومه )
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( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

ن مخيم اليرموك منذ ( يومًا وع1091انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.899)

( يومًا، 1435أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.169لنظامي منذ أكثر من )والمخيم يخضع لسيطرة الجيش ا

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31)حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 

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


