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عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الصراع الدائر في 7951"
 "سورية

 
 

 ضحية فلسطينية سقطت في سورية. 

 ف على مخيمي اليرموك وخان الشيحقص. 

  أمل" تقيم عرساً جماعياً بعنوان هــيــئــة فــلــســطـيـن الــخــيــريــة. .
 .في مخيم اليرموك" رغــم األلم

 والتي  أهالي مخيم حندرات يطالبون األونروا بفتح المدارس التابعة لها
 .قامت بإغالقها في المخيم

 فتح الطريق أمام دخول وخروج السيارات من وإلى مخيم درعا. 
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 :حاياض
، استشهد جراء القصف من أبناء مخيم درعا( عاما   33" )مهنـد أحمد أبو جروح"استشهاد الشاب 

 .على المخيم
 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ استهداف مخيم اليرموك بعدد من قذائف الهاون طالت شارعي 
المدارس وحيفا أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات، ومن جانب أخر ورغم الحصار المفروض 

على التوالي والذي أدى إلى عدم توفر الطعام والخضار  77لليوم الـمن قبل الجيش النظامي 
 ،والدقيق والمحروقات في المخيم، ورغم القصف المتواصل إال أن المخيم ما يزال ينبض بالحياة

. .أمــل" عرسا  جماعيا  ألبناء مخيم اليرموك تحت عنوانفــلــســطـيـن الــخــيــريــة فقد أقامت هــيــئــة 
، سعيا  منها إلعفاف الشباب الفلسطيني ومساعدتهم على الزواج في ظل األزمة "ـم األلــمرغـ

افتتاح  92/2/9103الراهنة التي تمر بها المخيمات الفلسطينية، وفي ذات السياق تم يوم أمس 
دورة الوفاء لشهداء مخيم اليرموك الكروية، والتي تشارك فيها مؤسسات العمل الخيري ضمن فرق 

 .ضيةريا
 .جميع أرجاء المخيم منذ عدة أشهرويشار إلى أن الكهرباء ما تزال مقطوعة عن 

 
 جماعي ألبناء مخيم اليرموكالعرس ال



 

Email: Reports@actionpal.org - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 مخيم خان الشيح
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض اليوم للقصف وسقوط عدد من القذائف 

اقتصرت األضرار فيها على الماديات فقط، على الجهة الغربية منه امتداد شارع السعيد حيث 
ومن الجانب االقتصادي ال يزال الهم المعيشي يؤرق سكان المخيم وذلك بسبب غالء األسعار 
وعدم توفر مادة الخبز نتيجة النقص الشديد في مادة الدقيق والمحروقات، والنقص في المواد 

امي على مداخل ومخارج المخيم الطبية والغذائية، في ظل الحصار الذي يفرضه الجيش النظ
 .للشهر الثاني على التوالي

 
 مخيم حندرات

طالب وطالبة من أبناء مخيم حندرات يعانون من مشاكل في التعليم واكتظاظ في عدد  951
، ما (ناصر الدين_ الزيب)الطالب بالصف الواحد وذلك بسبب قيام األونروا بإغالق مدرستي 

وبناء عليه  ،بمدرسة الجليل االبتدائية واإلعدادية في المخيماضطر األهالي لتسجيل أبناءهم 
طالب سكان المخيم األونروا بتحمل مسؤولياتها والقيام بإعادة فتح المدارس التي تم إغالقها 

 .لتخفيف الضغط عن المدارس األخرى
 

 مخيم درعا
لى مخيم  ألول مرة منذ أشهر عديدة فتح الجيش النظامي الطريق لدخول وخروج السيارات من وا 

درعا، إال أن حالة من التوجس والخوف سرت بين أبناء المخيم من هذه الخطوة غير المتوقعة 
وقد عز بعضهم سبب هذا الخوف إلى أنه من الممكن أن يتم من خالل هذا القرار إدخال عدد 

 .لى المخيم والمناطق المجاورة لهمن السيارات المفخخة إ
 

 الالذقية –مخيم الرمل 
إال أن سكانه حالهم  ،حالة من الهدوء النسبي تخيم على حارات وأزقة مخيم الرمل في الالذقية

حال سكان بقية المخيمات الفلسطينية في سورية يعانون من ضنك في المعيشة وغالء األسعار 
 .ة جراء تصاعد وتيرة الصراع فيهاواستمرار القلق على مصيرهم ومستقبلهم في سوري
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 :هليلجان عمل أ
قام فريق هيئة فلسطين الخيرية بأعمال إزالة الركام وترحيل األنقاض الناتجة عن القصف 

 .المستمر على مخيم اليرموك وذلك في شارع الجاعونة وشارع صرفند

 
 مخيم اليرموك فيإزالة الركام وترحيل األنقاض 

  :اعتقال
لينا "باعتقال السيدة  9103\2\92قامت مجموعة تابعة للجيش الحر بمخيم حندرات يوم أمس 

وهو أحد عناصر اللجان األمنية التابعة للجيش ( محمد خضر قدسيه)زوجة " إبراهيمراشد 
 .النظامي


