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 "منهم لدى المعارضة 30معتقاًل فلسطينيًا في سورية،  304"

 
 
 
 

 ضحيتان فلسطينيتان جراء الصراع الدائر في سورية. 

 قصف على مخيم درعا. 

 أنباء عن موافقة المجموعات المسلحة الخروج من مخيم اليرموك. 

 استمرار منع وصول السيارات إلى مخيم العائدين بحمص. 
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 :ضحايا
 .فلسطيني الجنسية قضى تحت التعذيب في السجون السورية" معن غبار"الشاب  -
متأثرًا بجراح أصيب بها جراء  3/2/2102قضى يوم االثنين  "فـايـز أحـمـد خلـيـل" -

عناصر الجبهة الشعبية القيادة االشتباك مع مجموعات الجيش الحر، يذكر أنه أحد 
 .العامة

 
 :مخيم اليرموك

 ،ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شهد حملة لتلقيح األطفال في مشفى فلسطين
بعد أن تم السماح بإدخال كمية من لقاحات األطفال، ترافق ذلك مع استئناف توزيع المساعدات 

 .على أهالي اليرموك، إضافة إلخراج عدد من الحاالت اإلنسانية لتلقي العالج خارج المخيم
المعنية بنقل أخبار المخيم نبأ ( الفيسبوك)ميدانيًا أوردت عدد من صفحات التواصل االجتماعي 

وذلك في  ،على الخروج منه( جبهة النصرة)موافقة المجموعات المسلحة داخل مخيم اليرموك 
إطار تنفيذ المبادرة التي كانت قد طرحت سابقًا والتي تفضي لفك الحصار عن اليرموك وتحييده 

 .وعودة أهله إليه

 
 حملة لتلقيح األطفال في مشفى فلسطين

 :مخيم درعا
نبأ تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين للقصف مجدداً  وسقوط نقل مراسل مجموعة العمل 

العديد من قذائف الهاون دون أن تسفر عن وقوع إصابات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات 
 .عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في محيطه
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لى التوالي، ومن الجانب يومًا ع 33إلى ذلك ما يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن المخيم منذ 
 .اإلنساني يعاني السكان من نقص شديد في المواد الغذائية والدقيق والمحروقات

 
 :مخيم الرمل الالذقية

معاناة اقتصادية يعيشها سكان مخيم الرمل في الالذقية تتجلى بغالء األسعار وانتشار البطالة 
 .األمنية في سوريةوشح المواد الغذائية والمحروقات نتيجة تدهور األوضاع 

 . يشار أن مخيم الرمل يستقبل عددًا من نازحي المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة
 

 :مخيم العائدين حمص
ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ استمرار إغالق مداخل المخيم أمام السيارات منذ أكثر من شهر، 

على سكان المخيم الذين مازالوا  ومن جهة أخرى تهيمن حالة من القلق وعدم الشعور باألمان
 .يؤكدون على حيادهم ويطالبون بعدم زجهم في أتون الحرب الدائرة في سورية

 
 :مخيم السيدة زينب

إن مخيم السيدة زينب تسوده حالة " مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "نقاًل عن 
 .متاخمة لهمن الهدوء النسبي، تخلله سماع أصوات قصف على المناطق ال

ومن جانب آخر ما زال سكان المخيم يعانون من نقص في المواد الغذائية والطبية والتدفئة، 
واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وشبكة االتصاالت وخطوط الهاتف األرضي، هذا وقد سمعت 

 .مساء اليوم أصوات اشتباكات عنيفة في محيط المخيم
 

 :اعتقال
معتقاًل  213أجل فلسطينيي سورية أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء أّكدت مجموعة العمل من 

الجئًا فلسطينيًا عند النظام  333من الالجئين الفلسطينيين في سورية، حيث سجل اعتقال 
 .الجئًا فلسطينيًا عند قوات المعارضة السورية 21السوري و

، والشاب 3/2/2102بحماة يوم  كان أخرهما اعتقال الشاب جمال قطان من أبناء مخيم العائدين
 .من سكان مخيم الرمل في الالذقية منذ عدة أيام" أيوب تعمري"
 

 :مفقودون
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لى األن لم ترد عنه  2102-2-2من مخيم اليرموك يوم ( سنه 02" )يوسف العبد"فقد الطفل وا 
 .أي معلومات أو أنباء، علمًا بأن ذويه نازحون في منطقة قدسيا بريف دمشق

 
 :أهليلجان عمل 

قامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية األهلية الفلسطينية في 
شاحن إنارة كهربائي على عدد من العائالت ذوي الحاالت  311مخيم خان الشيح بتوزيع 

 .الصعبة والفقيرة

 
 المحتاجة نارة ههراائي على العائالتال احن و توزيع ش


