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 الحصيلة اإلجمالية الموثقة لعدد الضحايا الفلسطينيين الذين 1393"
 "ارتقوا نتيجة الصراع الدائر في سورية

 
 

 ضحٌتان سقطتا فً سورٌة الٌوم .

 قصف على مخٌمً خان الشٌح ودرعا .

  الجٌش النظامً ٌفرض إغالقاً تاماً على مخٌم الٌرموك للٌوم الثالث
. على التوالً

 أوضاع إنسانٌة مأساوٌة ٌعٌشها أهالً مخٌم النٌرب .

  حالة من الفزع والخوف عاشها سكان مخٌم الرمل فً الالذقٌة الٌوم
. بسبب دوي انفجارات قوٌة هزت أرجاء المخٌم
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 :ضحايا
فمسطينية الجنسية من أىالي منطقة ببيال بريف دمشق، قضت " أماني جمال ناعورة "ارتقاء  -

 .برصاص قناص أول المخيم
قضى اثر إصابتو بالقصف الذي استيدف بمدة " جياد محمد خير الشيابي"ارتقاء الشاب  -

بريف دمشق، الجدير ذكره أن الشيابي ىو ناشط إعالمي كان يعمل عمى توثيق " حجيرة
 .أخبار المخيمات الفمسطينية في سورية

 

 
 جهاد محمد خير الشهابي

 
 مخيم خان الشيح

نقل مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف 
استيدفت المنطقة الشرقية لممخيم والمزارع المتاخمة لو، ومن الجانب اإلنساني ال يزال سكانو 

يعانون من عدم توفر مادة الدقيق والمحروقات والتي نجم عنيما أزمة في تأمين رغيف 
الخبز، كما يشكو األىالي من الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم 

 . اتجاىيم68والمضايقات التي يقوم بيا عناصر حاجز 
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 امخيم درع
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا شيد سقوط عدد من القذائف عميو اقتصرت 

أضرارىا عمى الماديات، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر 
 أما من الجانب االقتصادي فيعاني سكانو من نقص شديد بالمواد الغذائية ،والجيش النظامي

 .واألدوية وحميب األطفال، وعدم توفر خدمات البنى التحتية بكافة أنواعيا فيو
 

 مخيم اليرموك
رغم اليدوء الحذر الذي ساد حارات وشوارع مخيم اليرموك اليوم إال أن سكانو يعانون من 

 والذي أدى 18/12/2012استمرار الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم منذ 
إلى إغالق معظم المشافي والمخابز فيو ونفاد جميع المواد الغذائية واألدوية والمحروقات، 
وأشار مراسمنا بأن الجيش النظامي يستمر لميوم الثالث عمى التوالي بمنع دخول أو خروج 

ليو، وسط تسريبات تناقمتيا صفحات التواصل االجتماعي بأن اإلغالق  أىالي المخيم منو وا 
 .سيستمر إلى يوم األحد أو االثنين القادمين مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية فيو

 
 مخيم الحسينية

حالة من اليدوء النسبي شيده مخيم الحسينية، عكره سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة 
 .كما شوىد في سماء المخيم تحميقًا لمطيران الحربي قصف المناطق المحاذية لو،

 
 مخيم الرمل الالذقية

حالة من الفزع والخوف عاشيا سكان مخيم الرمل في الالذقية بسبب دوي انفجارات قوية 
 .ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنو نتيجة قصف المناطق المجاورة لو

 
 مخيم النيرب

أوضاع إنسانية مأساوية يعيشيا أىالي مخيم النيرب في ظل استمرار انقطاع التيار الكيربائي 
عنو لمدة تزيد عن ثمانية أشير، وضعف في شبكات االنترنت واالتصاالت الخموية، حيث 
 .يشكو سكانو من جشع التجار وغالء األسعار وشح في المواد الغذائية والمحروقات والطحين
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 :إفراج
طارق " بعد اعتقال دام ألكثر من ثالثة شيور األمن السوري يفرج عن الشاب الفمسطيني

 ".تميم

 
 طارق تميم

 :لجان عمل أهلي
سمسمة من عمميات صيانة شبكة الكيرباء، نفذتيا ىيئة فمسطين الخيرية في مناطق مختمفة 

. من مخيم الحسينية منيا المشروع الجديد والقديم
وفي السياق عينو قام فريق ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم الحسينية بريف دمشق، بتأمين 
مياه الشرب والغسيل ألىالي المخيم، وذلك من خالل توفير صيريج ماء لمشرب مجاني 

. وأخر لمياه الغسيل بسعر رمزي، وذلك بسبب انقطاع المياه عن مخيم الحسينية
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