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 "الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في سورية 278"

 
 
 
 توتر أمني واشتباكات متقطعة يشهدها محيط مخيم خان دنون. 

 لليوم الثاني على التوالي مخيم خان الشيح بال كهرباء. 

  النيرب بحلب يشتكون من عدم توفر مادتي الغاز والوقود وغالء أهالي مخيم
 .أسعارهما

 انقطاع المياه يدخل شهره الثامن في مخيم درعا، والرابع في مخيم اليرموك. 

 ارتفاع إيجارات المنازل يضيف أعباًء اقتصادية على كاهل فلسطينيي سورية. 

 لمجتمعية في مخيم المدير العام لألونروا في سورية يزور مركز التنمية ا

 .النيرب
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 احصائيات
بلغ عدد األسماء التي استطاع فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

( اسمًا لالجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، يشار 872توثيقها )
جثامينهم ألهاليهم، إنما تم إبالغهم أن معظم الالجئين الذين قضوا تحت التعذيب لم يتم تسليم 

بأن فقديهم قد توفي وتم دفنه، ومن المتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك حيث يحجم العديد من 
 .األهالي عن نشر خبر وفاة ابنائهم وذلك خوفًا من مضايقة األمن لهم أو اعتقال آخرين منهم

 
 آخر التطورات

شيح يعانون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن يومان على التوالي وأهالي مخيم خان ال
جميع أرجاء المخيم، مما زاد من معاناتهم وفاقم من أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعيشونها 
جراء تصاعد التوتر األمني في المناطق والمزارع المحيطة بهم حيث ال يخلو يوم من إستهدافها 

بكافة أنواع األسلحة المتوسطة والخفيفة ما سبب حالة من  بالبراميل المتفجرة التي يتبعها قصف
عدم اإلستقرار واألمان لسكان المخيم الذين يشتكون من غالء األسعار وعدم توفر المواد الغذائية 
والمحروقات وغاز الطهي نتيجة استمرار إغالق طريق زاكية ــ خان الشيح الذي يعتبر شريان 

 .العاصمة السورية دمشقالحياة الذي يصل المخيم بمركز 

 
 مخيم خان الشيح

في غضون ذلك شهدت قرية الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق 
ارتفاعًا بحدة األعمال العسكرية واالشتباكات خالل األيام القليلة الماضية مما انعكس سلبًا على 
األهالي في مخيم خان دنون حيث سادت بينهم حالة من التوتر والقلق من امتداد تلك 
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اكات إلى مخيمهم الذي يستقبل المئات من العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيماتها االشتب
 .بسبب القصف والحصار واالشتباكات

وفي سياق متصل تتفاقم معاناة أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب مع قدوم فصل 
$ وذلك بعد 05الي الشتاء خاصة مع الشح الشديد بالمحروقات حيث وصل سعر جرة الغاز لحو 

أن تضاعف سعرها للمرة السادسة، فيما وصل سعر طن الحطب الذي يستخدم للتدفئة إلى حوالي 
وذلك بالرغم  ،، إلى ذلك ال تزال مادة الديزل )المازوت( مفقودة بشكل كامل من المخيم855$

سابق على ليتر للعائالت حيث قامت بتوزيعها في وقت  25من وعود الحكومة السورية بتقديم 
عدد قليل منهم ومن ثم توقفت عن ذلك، وفيما يتعلق بالكهرباء فما تزال فرق الصيانة تعمل على 

 .إعادة التيار الكهربائي إلى معظم أحياء المخيم
إلى ذلك قام مايكل كنغسلي المدير العام لالونروا في سورية بزيارة تفقدية لمركز التنمية 

طلع على أقسام المركز واألنشطة القائمة فيه، ومن جهتها المجتمعية في مخيم النيرب حيث ا
قامت إدارة مركز التنمية المجتمعية بتقديم عرض موجز عن آلية عمل المركز كما سلطت 

 .الضوء على مختلف األنشطة التي يقوم بها المركز

 
 في مخيم النيرب المدير العام لالونروامن زيارة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( "مايكل كينغسلي" قام يذكر أن مدير عام وكالة غوث 
أيضًا خالل زيارته لمخيم النيرب بافتتاح مدرسة تابعة للوكالة، كما قام بجولة تفقدية لمدارس 
األونروا واستمع إلى هموم وشكاوي ومشاكل الطلبة التي تنعكس سلبًا على تحصيلهم العلمي، في 

 .بعد ذلك المركز الصحي التابع لألونروا واطلع على سير العمل فيه حين زار "مايكل كينغسلي"
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في حين يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية شهره الثامن 
وفي مخيم اليرموك شهره الرابع في ظل تفاقم معاناة األهالي اإلنسانية حيث يعاني المخيمان من 

 .ونقص حاد في الخدمات الطبيةانقطاع التيار الكهرباء 
ومن جهة أخرى يعاني الالجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سورية من أزمات 
اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار 

البطالة حيث أن معظم $، ويأتي هذا الغالء في ظل انتشار 005$ وحتى 005المنزل بين 
الالجئين قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا 

 .ومخيم خان دنون من أكثر المناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهم
 

 ريكانون األول الجا -ديسمبر 9المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  مخيم اليرموك: •

يومًا  95يومًا، والماء لـ  306على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  255لليوم 
 .ضحية 721على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

دة إلى منازلهم منذ حوالي : الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العو مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي 454

: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي 694

يومًا بعد سيطرة مجموعات  294: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  569: حوالي مخيم درعا •
 .داخله

: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح -طريق "زاكية

 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
: الوضع هادئ نسبيًا العائدين في حمص وحماةو  الرملو  السيدة زينبو  مخيمات جرمانا •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


