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وانقطاع ..مخيم خان الشيحأبناء شابًا من  22األمن السوري يعتقل "
 "(033)المياه في مخيم درعا يدخل يومه 

 
 
 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك 

  خانقةأبناء مخيم الرمدان يعانون من أزمات معيشية 

  وفد من وكالة األونروا يزور مخيم الحسينية لالطالع وتقييم األضرار التي لحقت
 بمنشأتها

  هيئة اإلغاثة العالمية تقدم المساعدات لالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة
 كيليس التركية

 (44 ) قضوا خالل النصف الثاني من عام ً جراء القصف الذي طال  4104الجئا

 .تجمعات الفلسطينية في سوريةالمخيمات ال

 مصر تحتجز الجئين فلسطينيين سوريين في سجن مطار القاهرة الجديد. 
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 آخر التطورات

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم  22قام عناصر حاجز كوكب التابع للجيش النظامي باعتقال 
أن قوات الجيش السوري "خان الشيح، وبحسب افادة أحد شهود العيان من أبناء المخيم لمراسلنا 

المتمركزة عند حاجز كوكب أجبرت الحافلة التي تقلهم على التوقف، وأمرت الركاب بالنزول وتم 
شابًا من أبناء المخيم، "  22" ، فيما أكد بأن عدد المعتقلين بلغ "اقتياد الحافلة إلى جهة مجهولة

لشيح لقصف عنيف من قبل ومن جهة أخرى تعرضت المناطق والمزارع المحيطة بمخيم خان ا
التابع 731مدفعية الجيش النظامي، وبالمقابل قصفت قوات المعارضة السورية المسلحة الفوج 

معتقل من  06للجيش النظامي بقذائف الهاون تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 
 .سجون السوريةضحية من أبناء المخيم قضت تحت التعذيب في ال 71أبناء مخيم خان الشيح و

وفي السياق عينه تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق للقصف وسقوط عدد 
من القذائف عليه، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي اصابات، تزامن ذلك مع اندالع مواجهات 

الية ليلية عند نقاط التماس في مخيم اليرموك بين الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية المو 
له من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى، فيما تم يوم أمس في منطقة يلدا 
المجاورة للمخيم توزيع عدد من الحصص الغذائية من قبل الهالل األحمر السوري على أهالي 

 .مخيم اليرموك

 
 مشفى فلسطين المشفى الوحيد في مخيم اليرموك

إلى ذلك ال يزال الجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة العامة تحاصر مخيم اليرموك لليوم 
( 003)على التوالي، هذا إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عنه منذ أكثر من ( 183)
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 .ضحية( 701)يومًا على التوالي، في حين بلغ عدد ضحايا الحصار ( 713)يومًا، والماء لـ 
بزيارة ( األونروا)من جهة أخرى قام يوم أمس وفد من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطنيين و 

إلى مخيم الحسينية بهدف االطالع على المنشآت التابعة لها وتقييم األضرار التي أصابتها، 
حيث صرح الوفد بأن األضرار التي أصابت مقراتها ليست كبيرة وأنه سيتم البدء بترميم مدرسة 

 .لقيلية تمهيدًا لعودة الطالب إليهاق
الجدير بالذكر أن الجيش النظامي السوري يمنع أبناء مخيم الحسينية من العودة إلى بيوتهم لليوم 

بحجة تأمين تلك المنطقة، يأتي ذلك في وقت يعاني فيه أهالي المخيم الذين نزحوا إلى ( 581)
 .بسبب استمرار الحرب الدائرة في سوريةمناطق وبلدات مجاورة لهم من أزمات معيشية ضاغطة 

في غضون ذلك يعاني سكان مخيم الرمدان الذي يقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق بمسافة 
كم تقريبًا من أزمات معيشية خانقة، جراء  9يبعد عن مدينة الضمير مسافةو  كم، 16مايقارب 

شار البطالة بين سكانه ونقص انعكاس تجليات الصراع الدائر في سورية عليهم، ما سبب بانت
 .شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار

أما في جنوب سورية فما يزال مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين يتعرض للقصف بالطيران الحربي 
من جهة وراجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، مما خلف دمارًا كبيرًا في المنازل والممتلكات، و 

أخرى يشتكي سكانه من تدهور األوضاع المعيشية وفقر الحال واستمرار انقطاع المياه عن جميع 
على التوالي، كما يعاني األهالي من انقطاع التيار الكهربائي  366ارجاء المخيم لليوم 

 .واالتصاالت لفترات زمنية طويلة
 

 لجان عمل أهلي
الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في "مع  هيئة اإلغاثة العالمية وبالتنسيق"قدمت 
مساعدات مالية للعائالت الفلسطينية المهجرة من سورية والمقيمة في مدينة كيليس التركية  "سورية

بزيارة للعائالت في مناطق مختلفة " هيئة اإلغاثة العالمية "كبدل إيجار بيوت، فيما قام وفد من 
المبالغ المطلوبة لتسديد أجور البيوت المستحقة لشهر كامل، كما من مدينة كيليس، وقدموا لهم 

لمدة ثالثة أشهر  ،بتوزيع الخبز على العائالت الفلسطينية المتواجدة في كيليس" هيئة" تكّفلت 
على التوالي، يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين قد فروا من سورية إلى تركيا بسبب قصف 

 .ع الدائر في سوريةمخيماتهم ودخولها في الصرا 
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 احصائيات

ضحية خالل النصف الثاني ( 55)وثقت مجموع العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط نحو 
نتيجة القصف الذي طال المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو الذي راح ضحيته  2675من عام 

 .الجئون فلسطينيون نازحون من مناطقهم إلى مناطق أكثر أمنًا نسبياً 
ضحايا ( 76)ضحية ( 71)ت ضحايا القصف على كٍل من مدينة درعا وبلداتها حيث سقط توزع

ضحايا من أبناء مخيم اليرموك والحجر األسود، ( 76)منهم نتيجة إلقاء البراميل المتفجرة، و
والجئ قضى  ،دوما ومخيم الوافدين)في ريف دمشق ( 2)ضحايا من مخيم خان الشيح، ( 1)و

ضحايا في مدينة حمص أربعة منهم في حي الوعر والخامس ( 1)في حلب، كما سجل سقوط 
في منطقة الحسياء، فيما ُسجل سقوط ثالث ضحايا من أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية 

 .اثنان من مخيم اليرموكو  ،2675غزة أثناء العدوان الصهيوني على القطاع صيف 
 

 مصر
الجئًا فلسطينيًا "  16"لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن هناك حوالي وردت أنباء 

وأشارت المعلومات إلى أن  ،وسوريًا تحتجزهم قوات األمن المصري في مطار القاهرة الجديد
األمن المصري صادر جميع هواتفهم النقالة وكل وسيلة تتيح لهم االتصال بوسائل اإلعالم 

ومفوضية الالجئين من أجل عدم معرفة أمر احتجازهم، وأضافت ومنظمات حقوق اإلنسان 
المعلومات بأن هناك عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين محتجزين في سجن المطار منذ 
أكثر من ستة أشهر، إلى ذلك لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة المعلومات من مصدر 

سطينيون والسوريون المعتقلون في سجن كرموز في آخر، يأتي ذلك بعد أن أعلن الالجئون الفل
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" المتمثلة  ،حتى تحقيق مطلبهم 2/ 9االسكندرية بمصر إضرابهم المفتوح بدءًا من يوم أمس 
بالتنسيق العاجل بين الجهات المعنية من أجل استقبالهم في دول االتحاد األوروبي خاصة 

على اإلهمال الذي يالقيه هؤالء الالجئين من  ورداً " المتواجد فيها أفرادًا من عائالت المحتجزين
 و أنهم يعاملون كسجناء،قبل المؤسسات الدولية واإلنسانية بعد مرور مئة يوم على اعتقالهم

 .تبتعد كل البعد عن الحياة االنسانية الكريمةو 

 
 في سجن كرموز بمصرمن األطفال المحتجزين 

 2302شباط -فبراير  9احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 23900)ال يقل عن ما  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 2462) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 440)، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي( 280)لليوم 
 .ضحية( 042)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 020)

الجئًا في ( 75358)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 83) •
 لغاية نوفمبر" األونروا"في لبنان، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 62333)األردن و

2675. 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 682)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 626)
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أيام بعد سيطرة مجموعات ( 424)ي نزوح جميع األهالي عنه منذ حوال: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(33)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 033)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :الرمل والعائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


