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ضحية، وضحايا جيش ( 561)ارتفاع ضحايا حصار اليرموك إلى "
 "ضحايا( 501)الفلسطيني إلى  التحرير

 
 

 

 ثالثة فلسطينيين يقضون في سورية، اثنان منهم من مجندي جيش التحرير. 

  المتفجرة يستهدف محيط مخيم خان الشيحقصف بالبراميل. 

  فلسطينيون في تايلند يناشدون المؤسسات الحقوقية والفلسطينية التدخل إلطالق
 .سراحهم

 "تعلن عن عدد من الفعاليات في السويد" أنقذوا فلسطينيي سورية. 

 دعوة لالعتصام في الدانمارك تضامناً مع المحاصرين في مخيم اليرموك. 

 غاثة والتنمية تواصل تقديم خدماتها ألهالي اليرموكمؤسسة جفرا لإل. 
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 ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في " أحمد محمد كريم"و "محمود الخطيب"قضى المجندان 

الصراع الدائر في سوريا، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الذي قامت مجموعة العمل 
معظمهم إثر األعمال العسكرية في ريف دمشق، يذكر  ضحايا، الذين قضى( 301)بتوثيقهم إلى 

أن المئات من الشبان الفلسطينيين يرفضون تأدية خدمة العلم اإلجبارية وذلك خوفًا من الزج بهم 
 .في الحرب الدائرة في سورية، حيث اضطر معظمهم إلى ترك سورية خوفًا من االعتقال

في المعارك الدائرة بين الجيش السوري " خميس محمد جابر"إلى ذلك قضى الالجئ الفلسطيني 
والمجموعات الفلسطينية الموالية له ومجموعات المعارضة السورية المسلحة في منطقة المناشر 

من أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين بمدينة الالذقية، وهو " جابر"بمدينة حلب، يذكر أن 
انب الجيش السوري في عدة مناطق في أحد عناصر ما يسمى لواء القدس الذي يقاتل إلى ج

 .حلب والالذقية، ويجند العشرات من الالجئين الفلسطينيين في مخيمي النيرب والرمل

 
 "أحمد محمد كريم"تشييع المجند 

 آخر التطورات
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع حصيلة ضحايا 

القيادة العامة إلى  –يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية الحصار المشدد الذي 
 .ضحية قضت بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية داخل المخيم( 361)

كما أشارت المجموعة في احصائيات نشرتها صباح اليوم أن المخيم يخضع للحصار منذ 
يومًا، وانقطاع الماء عن ( 615) يومًا، فيما يستمر انقطاع الكهرباء عنه منذ أكثر من( 175)

 .يومًا على التوالي( 345)منازله منذ 
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يذكر أن جميع مخابز ومستوصفات ومشافي المخيم متوقفة عن العمل بشكل كامل، باستثناء 
 .مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته الدنيا

ب من مخيم وعلى صعيد مختلف استهدف الطيران الحربي يوم أمس محيط أوتوستراد السالم القري
ترافق انفجارهما مع سماع  ،خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، ببرميلين متفجرين

أصوات قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة ذاتها، مما تسبب بانتشار حالة من الهلع في 
صفوف األهالي، خشية من أن تمتد أعمال القصف إلى مخيمهم كما حصل بالعديد من المرات 

خالل األشهر الماضية، إلى ذلك تستمر معاناة األهالي من الناحية المعيشية خاصة مع  السابقة
 –زاكية )استمرار انقطاع الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له باستثناء طريق 

 (.خان الشيح

 
 استهداف محيط مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة

الالجئين الفلسطينيين في تايلند، حيث جدد عدد من المحتجزين أما خارج سورية فتستمر معاناة 
مناشدتهم الجهات الدولية والحقوقية والسفارة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمات حقوق 

 .اإلنسان ومنظمة العفو الدولية التدخل العاجل والفوري إلطالق سراحهم
رية والعراق وغزة، حيث كانوا قد أطلقوا يذكر أن المجموعة المحتجزة تضم عددًا من فلسطينيي سو 

 .نداء استغاثة في وقت سابق
في وقت  -الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من تأثير ذلك عليه -حيث ذكر أحد المحتجزين 
شباب آخرين من فلسطينيي سورية ممن هربوا من ويالت الحرب  1سابق للمجموعة أنه هو و

وأنه "وشاب من فلسطينيي العراق،  ،ابنه من قطاع غزةالدائرة في سورية، باإلضافة إلى مسن و 
بعد انتهاء "، مضيفًا "تم إلقاء القبض عليهم منذ حوالي العام، وذلك بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم
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تأشيراتنا حاولنا السفر إلى الحدود الكمبودية، وذلك لتجديد تأشيراتنا إال أن ذلك لم يتم، وأثناء 
 ."قاء القبض علينا بتهمة انتهاء أوراق إقامتناتواجدنا في بانكوك تم إل

ومن جانبها تناشد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع الجهات الحقوقية، ومنظمات 
حقوق اإلنسان، والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية، والسلطات التايلندية، العمل على 

تايلند، ومعاملتهم وفق القوانين واألعراف اطالق سراح الالجئين الفلسطينيين المحتجزين في 
 .الدولية التي تضمن كرامة وحقوق الجئي الحرب

 
 تايلندمراكز االحتجاز في 

عن عدد من الفعاليات التضامنية مع " أنقذوا فلسطينيي سورية"أما في السويد فقد أعلنت حملة 
تتضمن وقفات تضامنية فلسطينيي سورية بشكل عام وأهالي مخيم اليرموك بشكل خاص، والتي 

في ساحة مدينة فيخو يوم السبت القادم، ووقفة تضامنية في مدينة مالمو في ساحة الملغن يوم 
 .األحد القادم

وفي الدنمارك دعت الجالية الفلسطينية وعدد من أبناء مخيم اليرموك إلى االعتصام والوقفة 
في ساحة أودنسي يوم األحد  ذلكو  التضامنية مع المحاصرين في مخيم اليرموك في سورية،

 ."القادم بين الساعة الثالثة والخامسة عصرا
 

 لجان عمل أهلي
في إطار محاولتها التخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك، 

 لإلغاثة والتنمية بتوزيع المياه على منازل المخيم، حيث يستمر انقطاع المياه" جفرا"تقوم مؤسسة 
 .يومًا على التوالي" 345"عن منازله منذ حوالي 
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إلى ذلك يستمر قسم الخدمات التابع لجفرا، بحملة تنظيف شوارع المخيم من النفايات وركام 
القصف، وذلك ضمن جهود حثيثة تبذلها المؤسسات اإلغاثية داخل المخيم إلبعاد النفايات عن 

 .واألمراضمنازل األهالي للحد من انتشار األوبئة 

 
 5051شباط -فبراير  1احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53911)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 2632) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك •

( 545)يومًا، والماء لـ ( 615)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 135)لليوم 
 .ضحية( 561)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 54145)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 80) •
لغاية نوفمبر  "األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 45000)األردن و

4034. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 450)
ة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العود: مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 449)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 615)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه( %30)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 591)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


