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 الحصيلة اإلجمالية الموثقة لعدد الضحايا الفلسطينيين الذين 1389"
 "ارتقوا نتيجة الصراع الدائر في سورية

 
 

 فلسطٌنٌان قضٌا الٌوم فً سورٌة .

 قصف لٌلً على مخٌمً خان الشٌح والٌرموك .

  أهالً مخٌم درعا ٌشتكون من القناصة المنتشرٌن على أسطح
. المبانً المطلة على حارات وشوارع المخٌم

  سكان مخٌم الحسٌنٌة ٌعانون من وطأة الحصار الذي ٌفرضه الجٌش
. النظامً على مخٌمهم
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 :ضحايا
 .من سكان مخيم اليرموك، قضى برصاص قناص أول المخيم" ىاشم البقاعي" ارتقاء -
. إثر القصف الذي استيدف مخيم اليرموك مساء اليوم" محمد عدنان منصور"ارتقاء  -

 
 محمد عدنان منصور

مخيم الحسينية 
أكد مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط عدد من القذائف عمى مناطق متفرقة من مخيم 
الحسينية دون أن تسفر عن وقوع إصابات، وذكر المراسل بأن امرأة عجوز أصيبت 

برصاص قناص في منطقة المشروع القديم حيث تم إسعافيا عمى الفور لتمقي العالج، ومن 
الجانب االقتصادي ما زال الجيش النظامي يفرض حصارًا عمى مداخل ومخارج المخيم منذ 

غالق جميع المؤسسات 25/11/2012  ما أدى إلى نفاد معظم المواد الغذائية واألدوية وا 
 .الخدمية فيو

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض في ساعات الصباح لسقوط قذيفة عمى 
لى  مدخمو، ما أدى إلى إغالق الحاجز التابع لمجيش النظامي أمام الداخمين والخارجين من وا 

مخيم اليرموك، ترافق ذلك مع استيداف لممدنيين من قبل القناصة المتواجدين أول منطقة 
الزاىرة، كما ُسجل سقوط عدد من القذائف طالت محيط شارع راما ومحيط جامع فمسطين 

دون أن تسفر عن وقوع إصابات، ومن جية أخرى يشكو سكان اليرموك من استمرار 
 والذي منع بموجبو 18/12/2012الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ 
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ادخال المواد الغذائية والمحروقات والطحين إليو، كما يعانون من استمرار انقطاع التيار 
 .الكيربائي عن جميع حارات وأزقة المخيم لمشير الثالث عمى التوالي

 
 مخيم الرمل الالذقية

 ليرة سورية لكل فرد من أفراد 6000قامت األونروا في مخيم الرمل بالالذقية بتوزيع مبمغ 
المخيم والعائالت الفمسطينية النازحة إليو وذلك بمركز توزيع اإلعاشة بالقرب من المدرسة 

 .الخيرية
 

 مخيم النيرب
 عادت لمعمل منذ يوم أمس MTNذكر مراسل مجموعة العمل بأن شبكة االتصاالت الخموية 

في مخيم النيرب بعد انقطاع دام ألسابيع عديدة، وفي السياق عينو يشتكي سكان المخيم من 
استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن جميع مناطق المخيم منذ أكثر من ثمانية شيور عمى 
التوالي كما يواجو السكان مشكمة في عدم توفر مياه الشرب واختالطيا بالمياه اآلسنة، ىذا 

 .إضافة لغالء األسعار وشح المواد الغذائية
 

 مخيم درعا
ال يزال أىالي مخيم درعا يعانون من القناصة المنتشرين عمى أسطح المباني المطمة عمى 

حارات وشوارع المخيم والذين يقومون بقنص كل ما ىو متحرك ما أدى إلى ارتقاء العديد من 
أبناء المخيم، ومن جية أخرى يشكو سكان المخيم من نفاد معظم المواد الغذائية وحميب 

 .األطفال والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكيربائي عنيم لمدة زمنية طويمة
 

 مخيم خان الشيح
حالة من اليدوء خيمت عمى أجواء مخيم خان الشيح اليوم، بعد أن تعرض لقصف ليمي 

شديد طال مناطق متفرقة منو خمفت أضرارًا مادية بمكان سقوطيا، ومن الجانب اإلنساني ال 
 المتواجد عمى مداخل المخيم والذي يقوم بمضايقة أبناء 68يزال سكانو يشتكون من حاجز 

المخيم واعتقاليم دون سبب يذكر، كما يمنع دخول الطحين إليو ما سبب أزمة حقيقية بتأمين 
 .رغيف الخبز نتيجة إغالق جميع المخابز في المخيم
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 :لجان عمل أهلي
ُأعمن في مخيم اليرموك عن تشكيل المجنة التربوية إلدارة ومتابعة أمور التعميم في المخيم، 

 حيث من المقرر أن تعمل المجنة ،وذلك تحت رعاية الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني
عمى أن تتشكل من مدراء المدارس التعميمية وتضم ، تحت إشراف األونروا بشكل مباشر

الطالب من الصف األول حتى الصف الثالث اإلعدادي، ومن مقررات المجنة المنبثقة التأكيد 
عمى استقاللية العممية التعميمية، والمنياج المقرر من األونروا ىو المنياج الرسمي، وأن 

افتتاح أي مدرسة داخل المخيم ال يتم إال عبر ىذه المجنة، والعمل عمى الفصل بين الدورات 
الصيفية والدورة التكميمية لمطالب، والدعم المقدم لممدارس مباشر عبر األونروا وأي دعم 

خارجي يتم عن طريق مدراء المدارس مباشرة بصورة عمنية وبشكل نظامي، ويسحب 
. االعتراف من أي مدرسة ال تمتزم بيذا الميثاق

يشار بأنو سيتم عقد اجتماعات أخرى يتم فييا حصر أعداد الطالب والمدرسين والمتطوعين 
 .ممن يتمتعون بكفاءة التعميم

 
 :إفراج

" محمود لوباني"أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد بأن مجموعات الجيش الحر أطمقت سراح 
. من أبناء مخيم حندرات، بعد أن كانت قد اعتقمتو منذ عدة أسابيع

 
 
 

mailto:info@prc.org.uk

