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السلطات المصرية تصدر تعميمًا جديدًا تمنع بموجبه سفر الشباب "
 "سنة 04إلى 81من عمر   السوريين الفلسطينيين

 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية. 

 قصف على مخيم اليرموك. 

  المعيشية والصحية في مخيم اليرموك جراء الحصار تدهور األوضاع
 .على التوالي 96المفروض عليه من قبل الجيش النظامي لليوم 

 استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم النيرب منذ أكثر من عام. 

 تفاقم األزمات المعيشية والصحية في مخيم درعا. 

 (األونروا ) للطالب المتسربين  امتحانيهفي سورية، تقرر إجراء دورة
 .من مدارسها
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 :ضحايا
بجراح أصيب بها  متأثرامن أبناء مخيم اليرموك " عبد المنعم الموعد " استشهاد الشاب  -

 .نتيجة القصف على المخيم أيامقبل عدة 
تحت التعذيب في سجون النظام  ،فلسطيني الجنسية" أسامة الخضراء"استشهاد الشاب  -

السوري، يذكر أن الخضراء مدرب كرة يد لفريق جيش التحرير الفلسطيني ومدرب كرة يد 
وتم إبالغ أهله يوم  52/7/5102في نادي الشرطة، كان قد اعتقل بتاريخ 

رسميًا بوفاته، وتشير المعلومات بأن تاريخ وفاته الحقيقي يعود ليوم  01/1/5102
 .بعد أسبوعين من اعتقاله أي 8/8/5102

 
 أسامة الخضراء

 مخيم اليرموك
تعرض مخيم اليرموك للقصف وسقوط عدد من القذائف استهدفت مناطق متفرقة منه، نجم عنها 

اقتصرت األضرار فيها  21اندالع حريق في مبنى الكوسكومارت من الجهة المطلة على شارع الـ
على الماديات، أما من الجانب اإلنساني فيعاني سكان المخيم من استمرار تفاقم األزمات 

صحية نتيجة للحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخله ومخارجه المعيشية وال
ليه، هذا إضافة إلى  91لليوم الـ على التوالي والذي يمنع بموجبه دخول وخروج األهالي منه وا 

 .جميع مناطق المخيم منذ عدة أشهراستمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن 
 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 خيم النيربم
انقطاع الكهرباء عن معظم مدينة حلب لليوم الرابع على التوالي فيما يستمر انقطاعها استمرار 

في مخيم النيرب منذ أكثر من عام، إلى ذلك ما زال تأمين رغيف الخبز يشكل هاجسًا لدى 
 .ليرة سورية ١١١خمسة أرغفة إلى  سكان المخيم حيث وصل سعر ربطة الخبز التي تحتوي

 
 مخيم درعا
درعا تحليق للطيران الحربي في سمائه، ترافق ذلك مع سماع أصوات انفجارات قوية شهد مخيم 

ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة له، ما سبب حالة من الهلع والخوف لدى سكانه الذين 
 .م توفر مقومات الحياة في مخيمهميعانون من فقر الحال وغالء األسعار وعد

 
 مخيم العائدين حماة

شها سكان مخيم العائدين بحماة، أما من الجانب االقتصادي فيعاني يالنسبي يعحالة من الهدوء 
سكان المخيم من تدهور األوضاع المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى تفاقم أزمات الكهرباء 
والمحروقات والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من صعوبة الوضع 

 .قف معظم السكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في سوريةارتفاع معدل البطالة وتو 
 

 مخيم العائدين حمص
مع تزايد وتيرة تدهور األوضاع األمنية في سورية، ازدادت معها معاناة سكان مخيم العائدين 
بحمص الذين باتوا يشتكون من فقر الحال وشح المواد الغذائية وانتشار البطالة، ما جعل الكثير 

لبيع منازلها وأثاثها بأبخس األثمان من أجل الهجرة للدول األوربية  تضطر لمخيممن عائالت ا
 .طلبًا لألمان والعيش الكريم

 
 :األونروا

للطالب المتسربين من  امتحانيهفي سورية، تقرر إجراء دورة ( األونروا)وكالة الغوث الدولية 
ولغاية  51/1/5102مدارس الوكالة من الصف األول وحتى الصف الثامن، وذلك بتاريخ 

وبناًء عليه طلبت األونروا من أولياء الطالب المعنيين باألمر اإلسراع  ،2/01/5102الخميس 
ورة ألقرب مدرسة تابعة لألونروا، وذلك حسب مكان إقامتهم لتسجيل أوالدهم في هذه الد

 .52/1/5102االمتحانية قبل تاريخ 
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 :لجان عمل أهلي
في ظل االنقطاع المستمر للمياه عن مخيم اليرموك وسعيًا منها بتوفير المياه في جميع مدارس 
المخيم قامت ورشة الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية بإصالح خزانات المياه في المدارس 

 .بشكل يوميالعاملة ضمن المخيم وتزويدها بالمياه 

 
 وتزويدها بالمياه مخيم اليرموكإصالح خزانات المياه في المدارس العاملة ضمن 

 
 :مصر

تعميمًا جديدًا منعت بموجبه سفر الشباب  01/1/5102أصدرت السلطات المصرية يوم أمس 
وبالفعل تم تطبيق  سنة حتى لو كانوا بصحبة األب واألم 21إلى  08الفلسطينيين إليها من عمر 

التعميم صباح هذا اليوم على الطائرة السورية في دمشق حيث تم رفض جميع الشباب اللذين 
 .ضمن هذه الفئة
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 لدى األمن المصري العائالت المحتجزةمن 
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