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 "الجئ فلسطيني قضوا في سورية حتى يوم أمس( 3412: )مجموعة العمل"

 
 
 
 
 

 فلسطيني قضى في سورية يوم أمس. 

  (136)  اليرموكفلسطينياً قضوا إثر الحصار على مخيم. 

 (895) الجئاً فلسطينياُ قضوا بسبب القصف. 

 قصف واشتباكات في محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين. 

 إغالق جزئي للطرقات الواصلة بين بلدة قدسيا ومركز المدينة. 
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 ضحايا 
من أهالي مخيم حندرات بحلب، قضى برصاص قناص أثناء خروجه  "سليمان الصفوري"الشاب 

 .في معمل األدوية في منطقة المنصورةمن عمله 
 

 إحصائيات
أعلن قسم اإلحصاء والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه قام بتوثيق 

( 421)ضحية فلسطينية قضت في سورية منذ بداية األحداث وحتى يوم أمس، بينهم ( 3412)
بسبب القصف الذي  ضحية قضت( 598)ضحية قضت بسبب الحصار على مخيم اليرموك، و

 .استهدف مناطق توجدهم
 

 مخيم اليرموك
حالة من الهدوء النسبي خّيمت على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يوم أمس في ظل 

القيادة  –استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية 
يمنع إدخال المواد الطبية والغذائية إلى داخل على التوالي، حيث ( 385)العامة عليه لليوم 

المخيم، إضافة إلى منع األهالي من الدخول أو الخروج منه، األمر الذي تسبب بانتشار أمراض 
 (421)ويذكر أنه قضى  ،كفقر الدم واليرقان والتجفاف وذلك بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية

 .الجئًا فلسطينيًا بسبب الحصار
 

 قدسيا
ق جئئي شهدته الطرقات الواصلة بين بلدة قدسيا ومركئ المدينة يوم أمس، حيث يسم  إغال

فيما تعاني البلدة من نقص في مادة  ،لإلهالي بالدخول إلى البلدة دون السماح لهم بمغادرتها
الخبئ وبعض المواد التموينية، ويشار أن البلدة تستقبل اآلالف من العائالت الفلسطينية التي 

 .ن مخيماتها بسبب القصف والحصارنئحت ع
 

 مخيم درعا
اشتباكات عنيفة شهدها محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يوم أمس تئامن ذلك مع سماع 

حيث استهدفت منطقة طريق السد بعدد من القذائف الثقيلة موقعة  ،أصوات إنفجارات عنيفة
 .أضرارًا كبيرة في المكان
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تئال األئمات الصحية واإلنسانية التي يعاني منها األهالي مستمرة أما في الجانب العيشي فال 
 .خاصة مع تدمير البنية التحتية وعدد كبير من منائل المخيم

 
 بدرعا السد طريق حي في الدمار من جانب

 حماة –مخيم العائدن 
الجانب حالة من الهدوء يعيشها أهالي مخيم العائدين بحماة، في حين تتركئ معاناتهم على 

اإلقتصادي خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد التموينية وغالء المعيشة بشكل عام، إضافة 
 .إلى انتشار البطالة في صفوف أبناء المخيم

 
 مخيم خان دنون

حالة من الهدوء سادت مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق في ظل أئمات 
انتشار البطالة في صفوف أبنائه إضافة إلى ارتفاع أسعار  اقتصادية ومعيشية خانقة خاصة مع

المواد التموينية وغالء إيجارات المنائل، ويشار أن المخيم يستقبل العشرات من العائالت 
 .الفلسطينية التي نئحت من مخيماتها بسبب القصف والحصار

 
 لجان عمل أهلي

، وذلك بهدف "مدخل إلى إدارة الموارد البشرية"أقامت هيئة فلسطين الخيرية دورة تدريبية بعنوان 
التعرف على مفهوم التنمية البشرية، ودور العنصر البشري األساسي في عملية تطور 
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المؤسسات، وكيفية العمل على إدارة الطاقات البشرية ووضعها بالصورة الصحيحة في مكانها 
 .طوير قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة على المؤسسة التي يعمل بهاتو  الصحي 

 
 مدخل إلى إدارة الموارد البشريةمن دورة 

فيما الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني قامت بترميم األضرار المادية التي نجمت جراء 
 .38/2/3141يوم ( شارع العروبة)سقوط قذيفة على جامع الصفدي 

 
 جامع الصفديمن ترميم 

 اعتقال
 .من أبناء مخيم النيرب" عئام عئام"اعتقل األمن السوري يوم أمس 


