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نداء مناشدة من عائلة فلسطينية للكشف عن مصير ولدها المفقود منذ "
 "سنوات 3

   

 
 

 إصابة طالبتين فلسطينيتين بشظايا قذائف الهاون في حلب 

  أهالي اليرموكتستكمل توزيع مساعداتها الغذائية على  7من أجل اليرموك  

   هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم الوصفات الطبية ألهالي اليرموك مجانا  

  طفل في مخيم خان الشيح 011توزيع ألبسة شتوية على 

 تكريم أحد أبناء مخيم اليرموك في مهرجان مالمو لألفالم القصيرة بالسويد  
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 آخر التطورات
عامًا من أبناء مخيم  62" دمحم نايف حاج أحمد" السوري أطلقت عائلة الالجئ الفلسطيني 

اليرموك نداء مناشدة عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ناشدت فيه كافة الجهات 
والمؤسسات السورية والفلسطينية واألفراد، من أجل معرفة مصير ومكان ابنها المفقود منذ ثالث 

بسيارته  6116 11-62المفقود إن ولدها خرج بتاريخ والدة " فاطمة حاج أحمد"سنوات، وقالت 
عمومي ولم يعد حتى هذه اللحظة ولم " تكسي"

أعرف عنه شيء واليوم أتم السنة الثالثة، وطالبت 
والدة المفقود المؤسسات والهيئات الفلسطينية 
واإلنسانية بالعمل من أجل معرفة مصيره والبحث 

رت ُيذكر أن حوادث الخطف والقتل انتش.عنه
بشكل كبير في سورية بسبب ما تشهده من حرب 
وتدهور في األوضاع األمنية، علمًا أن العديد من 
المفقودين تبين الحقًا أنهم في سجون النظام 

عامًا الذي ُفقد  12"عمر دمحم صيام"السوري الذي يتكتم على مصيرهم، كالفتى الفلسطيني 
ورية شاهده في أحد األفرع األمنية السورية، لسنوات عدة لكن أحد المفرج عنهم من السجون الس

الجئًا فلسطينيًا منذ بدء أحداث  (681)في حين وّثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل 
  .الحرب هم في عداد المفقودين

من أبناء " وفاء حمدان"و "مرح قدورة"وباالنتقال إلى شمال سورية أصيبت كاًل من الطالبتين 
ايا قذائف هاون استهدفت حي الموكامبو الخاضع لسيطرة النظام السوري في مخيم النيرب بشظ

 .حلب، وهما من طالب جامعة حلب
طفل من أطفال  111في غضون ذلك وزعت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية ألبسة شتوية على 

ذلك من خالل حملة كسوة الشتاء و  ،"أحذية و  جواكيت"تضمنت  ،مخيم خان الشيح بريف دمشق
 .تي تقيمها المؤسسة في مناطق عملهاال

استكملت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية " 2من أجل اليرموك"وفي السياق وضمن فعاليات حملة 
" يلدا، ببيال، بيت سحم" إلى بلداتتوزيع مساعداتها الغذائية على أهالي مخيم اليرموك النازحين 
 .إلى حبوب لتعقيم المياه حيث تضمنت تلك المساعدات سلل غذائية وصحية باإلضافة
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من جانب آخر تستمر صيدلية هيئة فلسطين الخيرية بتقديم الوصفات الطبية ألهالي مخيم 
اليرموك بشكل مجاني، كما تواصل الهيئة تعبئة المياه ألهالي مخيم اليرموك النازحين الى بلدات 

 .يلدا وببيال

 
 السويد

من أبناء مخيم " أمجد حسن" الفلسطيني السوري كرم مهرجان مالمو لألفالم القصيرة الالجئ 
 ، على مشاركته بفيلم من تأليفه واخراجه بعنوان قصه كتاب62/16/1992اليرموك مواليد 

(story Book). 
ُيذكر أن مهرجان مالمو للسينما العربية كان قد أعلن عن مسابقة لتقديم دعم مالي لمشاريع 

السويدي لألفالم الروائية، ولألفالم القصيرة بالتعاون مع فيلم األفالم الروائية بالتعاون مع المعهد 
بهدف تعزيز اإلنتاج السينمائي و  سكونا، وذلك لدعم مشاريع األفالم في كافة مراحل اإلنتاج،

 .المشترك بين العالم العربي ودول الشمال األوروبي
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 5302/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 33فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (000111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (2111)لبنان، 
 .6110لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (62)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (006)يومًا، والماء لـ  (906)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (886)لليوم 
 .ضحية (180)حايا الحصار يومًا على التوالي، عدد ض

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (206)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (900)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%21)مياه عنه ودمار حوالي أيام النقطاع ال (088)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 .(الشيحخان  -زاكية )باستثناء طريق 


