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 وضاع المخيمات الفلسطينية في سوريةالتوثيقي ألالتقرير الصحفي 
  شهيدًا الحصيلة اإلجمالية الموثقة للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سورية727

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
 العدد السادس والثالثون, 10/12/2012االثنين

 
شييدان، بودار أزمة صحية في مخيم اليرموك، تجدد القصف عمى مخيم السبينة، اعتقاالت في مشروع 
دمر، ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تعبر عن قمقيا من تراكم النفايات في مخيم اليرموك، 

 .وتدعو الجيات المسؤولة في مخيم اليرموك لتحمل واجباتيا تجاه الالجئين الفمسطينيين
 

:  شهداء
شييدان من مخيم اليرموك، يرفعان الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 

 . شييداً 727
 

 :الشيديان ىما
 .الشاب خالد محمد عبود من سكان مخيم اليرموكالشاب  -
 .الشاب محمود خميل منصور من سكان مخيم اليرموك، إثر اشتباك مسمح -

.  شهيداً 727وبذلك ترتفع الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
 

 مخيم اليرموك
أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية، نبأ استشياد كٍل من الشاب خالد محمد عبود من 

سكان مخيم اليرموك، والشاب محمود خميل منصور، حيث لم تسنى لمراسمنا معرفة الظروف التي تسببت 
باستشياد الشاب خالد عبود، بينما أكد لنا مراسمنا أن الشاب محمود منصور استشيد جراء اشتباكات في 
مخيم اليرموك،ونّوه مراسمنا إلى إصابة شقيق محمود منصور باإلشتباكات ذاتيا، كما أشار مراسمنا إلى 

في ما يعرف بممعب شاكر، حيث 15استمرار األزمة البيئية التي سببيا تراكم النفايات في منطقة شارع الـ 
استمر أىالي المخيم بتجميع النفايات بتمك المنطقة، بسبب تقصير الجيات المسؤولة بعمميا، فيما حّذرت 

مجموعة من األطباء و الخبراء البيئيين من مخاطر ىذه النفايات، ومن جيتيا أعربت مجموعة العمل من 
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أجل فمسطينيي سورية عن قمقيا من ىذه األزمة التي قد تسبب أمراض وأوبئة تصيب الالجئين 
الفمسطينيين في المخيم، وتدعو المجموعة الجيات المسؤولة في المخيم إلى تحمل واجباتيا تجاه الالجئين 

 .الفمسطينيين، ومن جانب آخر أفاد مراسمنا بانقطاع شبكة الخميوي منذ الصباح وحتى المساء عن المخيم
 

 
 

  في مخيم اليرموك15تراكم النفايات في منطقة شارع الـ 

 
 

 مخيم السبينة 
نقاًل عن مراسمنا في مخيم السبينة، تجدد القصف عمى مخيم السبينة، حيث تعرض المخيم لسقوط العديد 
من قذائف الياون، وأكد مراسمنا استمرار سماع أصوات القصف عمى محيط المخيم التي استمرت حتى 
مساء اليوم، فيما استمرت األزمة الغذائية، وأزمة المحروقات في المخيمـ ومن جية أخرى أشار مراسمنا 

 .الستمرار انقطاع التيار الكيربائي لساعات طويمة يومياً 
 

 مخيم النيرب
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أكد مراسمنا في مخيم النيرب، استمرار أزمة المحروقات والكيرباء في المخيم، مع سماع أصوات القصف 
عمى المناطق المجاورة لممخيم، وسماع أصوات اشتباكات متقطعة، ومن جانب آخر أفاد مراسمنا عن قيام 
مجموعة من شباب المخيم بمبادرة لتوزيع الخبز عمى األىالي، حيث يقوم المتطوعون بتوزيع الخبز بسعر 

 .س لمربطة الواحدة عمى أساس القوائم التي يسجل فييا أىالي المخيم أسماؤىم. ل105
 
 

 مخيم الحسينية
نقاًل عن مراسمنا في مخيم الحسينية، عودة التيار الكيربائي لممخيم منذ صباح اليوم، بعد أن استمر 
االنقطاع أليام كثيرة، واستمرار أزمة المحروقات في المخيم، حيث أكد مراسمنا صعوبة توفر مادتي 

البنزين والمازوت في المخيم، حيث أن المازوت أصبح نادر الوجود بالمخيم، بسبب منع سيارات المازوت 
من الدخول إلى المخيم، كما أكد مراسمنا انقطاع توزيع الغاز عن المخيم منذ أشير، حيث تعذر عن 

 .سكان المخيم الحصول عمى جرات الغاز بأي طريقة، ونّوه مراسمنا إلى صعوبة المواصالت في المخيم
 

:مفقودون  

 حيث فقد وىو أثناء توجيو بسيارتو 8/12/2012وردتنا أنباء عن اختفاء الشاب رامي السطو بتاريخ 
.الخاصة إلى مدينة حمص، وسيارتو كيا من نوع سيراتو لونيا أبيض  

 

 الشاب المفقود رامي السطه
 اعتقال 
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أفاد مراسمنا في منطقة دمر، أن عناصر من األجيزة األمنية قاموا باعتقال كٍل من الشابين أحمد عمورة 
و طارق الشيخ خميل، لممرة الثانية، وىما من سكان مشروع دمر الحارة الجديدة، وأكد مراسمنا أن الشابين 

 .اعتقال منذ فترة وىذه المرة الثانية التي يعتقال فييا
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