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سورية  في الفمسطينية المخيمات ألوضاع التوثيقي الصحفي التقرير
  شهيدًا الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشهداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية692

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
العدد الرابع والعشرون , 28/11/2012األربعاء 

 
شييدان في مخيم درعا، واستمرار سقوط قذائف الياون عمى مخيم الحسينية، وانقطاع كامل لخطوط 

االتصال الخموي واألرضي في مخيم اليرموك، ومجموعة العمل تنشر في تقريرىا اليومي الئحة الدوام في 
. مدارس األونروا

 
 :شهداء

شييدان فمسطينيان يرفعان الحصيمة اإلجمالية الموثقة لمشيداء الفمسطينيين الذين سقطوا في سورية إلى 
:  شييدًا، الشيداء ىم692

 من سكان مخيم درعا، استشيد برصاص قناص" محمد سعيد المغاري"الشييد .
 من سكان مخيم درعا، استشيد جراء القصف عمى مخيم درعا" أنس جيوسي"الشييد .

 
 الشهيد أنس جيوسي
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 مخيم اليرموك
شيد مخيم اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر تحميقًا لمطيران الحربي في سمائو، كما سمع أصوات 

رشقات إطالق نار من جية شارع فمسطين وشارع الثالثين، ومن جية أخرى قطعت شبكة االتصاالت 
MTN و Syriatel والياتف األرضي بشكل كامل ومفاجئ عن عدد من مناطق المخيم لساعات طويمة 

مجموعة "دون أن يكون ىناك أسباب مقنعة لقطعيا، وفي ساعات المساء ُسجل حسب ما أفادنا بو مراسل 
عودة تدريجية لشبكة الخموي في بعض المناطق، وأضاف المراسل انو عمم بأن التيار الكيربائي " العمل

.  ساعات مساءً 3 ساعات صباحًا و3سيتم قطعو عن المخيم عمى فترتين يوميًا 
 

 مخيم الحسينية
بسقوط قذيفتين عمى مخيم الحسينية دون أن يسفرا عن وقوع إصابات، " مجموعة العمل"أفاد مراسل 

والجدير ذكره أن مخيم الحسينية يعد ثاني أكبر تجمع فمسطيني من حيث تعداد السكان بعد مخيم 
اليرموك، وىو يعاني منذ أيام من نقص حاد في المواد التموينية ومادة المازوت والبنزين واستمرار انقطاع 

. التيار الكيربائي عن معظم إحيائو أليام عديدة
 

 مخيم النيرب
ال يزال مخيم النيرب يعاني من العديد من المصاعب وفي مقدمتيا استغالل البعض لمألوضاع والظروف 

السائدة في سورية عامة ومخيم النيرب خاصة، حيث قام بعض المستغمين وبعد أن رفضت المؤسسة 
استخراج البيانات العائمية ألىل المخيم داخل المخيم من اجل استالم المعونة المالية التي بدأت األونروا 

س إلى . ل100بتوزيعيا عمى أىل المخيم باستخراج بعض البيانات العائمية بمبمغ يتراوح مابين 
س قبل أن ترفعيا المؤسسة إلى .ل25س لمبيان العائمي الواحد، عممًا بان تسعيرة البيان كانت .ل150
بأن المشكمة الكبرى تكمن في " مجموعة العمل"س، وبحسب إفادة أحد أىالي المخيم لمراسل . ل50

موظفي المؤسسة الذين يرفضون أن يستخرجوا بيان عائمي لشخص واحد بل يفضمون أن ينيوا بيانات 
السماسرة والتي ىي بالعشرات والسبب في ذلك جمي وواضح وىي االستفادة المادية التي يجنييا ىذا 
الموظف من السماسرة، وىنا يوجو أىل مخيم النيرب سؤاليم لممؤسسة التي من المفترض بأنيا تقدم 

لماذا ال يتم نقل استخراج البيانات العائمية إلى داخل المخيم، وبذلك "الخدمات لالجئين الفمسطينيين 
". س دون الحاجة لمجوء إلى المستغمين والسماسرة.ل٥٠يستطيع األىالي استخراج البيان بمبمغ 
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  :اإلتحاد العام لطمبة فمسطين
جامعة تشرين في الالذقية تتراجع عن قراراىا بتعديل التعامل مع 

الطالب الفمسطينيين السوريين، وتقرر إعادة المبالغ المالية لمطالب 
الفمسطينيين الذين تقدموا لمفاضمة التعميم المفتوح لمعام الدراسي 

، وذلك بعد تقدميم بطمب خطي إلى رئيس الجامعة 2012/2013
السترداد المبمغ الذي تم دفعو، يأتي ىذا التراجع بناء عمى المبادرة التي 

لحل ىذه  (وحدة جامعة تشرين)قام بيا االتحاد العام لطمبة فمسطين 
. المشكمة

 
 :لجان عمل أهمي

قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني في مخيم اليرموك بتأمين أغطية وفرشات ومالبس شتوية 
. (مشروع شتاء دافئ)لمعائالت المحتاجة والنازحين في مراكز اإليواء وذلك لتغطية الحممة التي تستيدف 

 
 : األونروا

 خمف مستودعات DTCأن قذيفة سقطت عمى مسافة قريبة جدا من معيد " مجموعة العمل"أكد مراسل 
. وانتشرت حالة من اليمع والخوف بين الطالب والمدرسين، األونروا حيث انتشرت الشظايا

 
: (األونروا)دوام مدارس وكالة الغوث الدولية 

أن تصدر كل يوم الئحة توضح فييا دوام المدارس  (األونروا)اعتادت إدارة التربية بوكالة الغوث الدولية 
بنشر ىذه " مجموعة العمل من اجل فمسطينيي سورية"التابعة ليا في المخيمات الفمسطينية، و ستقوم 

: الالئحة ضمن تقاريرىا اليومية
: (األونروا)من إدارة التربية بوكالة الغوث الدولية 

 29/11/2012نعممكم بما يخص دوام المدارس يوم الخميس 
تداوم كافة مدارس مخيم اليرموك فترة صباحية  .
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 مدارس مجمع الدوار مغمقة ولذلك يمتحق طالب ىذه المدارس بأقرب مدرسة مداومة بمخيم
ومعممو ىذه المدارس يوزعون عمى المدارس المداومة بالفترة ، اليرموك، طبعًا بالفترة الصباحية

. الصباحية، بالتنسيق مع اإلدارة وقسم التربية
 ًمدرسة القدس يداوم الطالب والمعممون بمدرسة ترشحيا صباحا .
كل مدارس مخيم السبينة تداوم في الفترة الصباحية .
مدارس شفا عمرو وكفر عنان والطنطورة تداوم في الفترة الصباحية .

: ال يوجد دوام لمطالب والمعممين واإلداريين في المدارس التالية
كل مدارس السيدة زينب .
كل مدارس الحسينية .
مدارس دوما .

، ومعممو ىذه المدارس يوزعون عمى المدارس المداومة بالفترة الصباحية، بالتنسيق مع اإلدارة وقسم التربية
كما يخول كافة مديري المدارس بصالحية اتخاذ القرار المناسب وفقًا لما يتطمبو الموقف وتقتضيو 

. الضرورة
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