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( 88)الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب بينهم ( 682):مجموعة العمل "
 "6102عام ( 052)و 6102عام 

 
 
 الجئ فلسطيني من أبناء مخيم العائدين بحمص يقضي تحت التعذيب. 

  النيرب لطلقات مضادة للطيرانلليوم الثاني يتعرض مخيم. 

  ًأطفال مخيم اليرموك مهددون بالموت جوعاً وعطشاً وبردا. 

 الطيران الحربي يستهدف المزارع المالصقة لمخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة. 

  دمار عدد كبير من منازل مخيم درعا بسبب استمرار تعرضها للقصف بالبراميل
 .المتفجرة

 يرزح تحت وطأة القصف وانهمار القذائف مخيم حندرات ما يزال. 

 لجنة فلسطينيي سورية في النمسا تعقد اجتماعها األول. 
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 احصائيات
الجئًا  682كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 

قضوا في عام  (88) فلسطينيًا، قضوا تحت التعذيب منذ بدء الصراع الدائر في سورية، منهم
 .6102في عام ( 052)و 6102

الجئًا فلسطينيًا تحت التعذيب، توزعوا ( 88)قضى  6102وأشارت المجموعة أنه خالل عام 
 :على النحو التالي
غير  – 01مخيم العائدين حمص  -00دمشق  – 06ريف دمشق  - 68مخيم اليرموك 

 – 2مخيم الحسينية  – 5مخيم خان دنون  – 8مخيم خان الشيح  – 8معروف مكان اقامته 
 .0مخيم السيدة زينب  – 0مخيم حندرات  – 0مخيم السبينة  – 6مخيم الرمل الالذقية 

الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت ( 052)عمل أسماء فقد وثقت مجموعة ال 6102أما في عام 
 :التعذيب، توزعوا على النحو اآلتي

 11مخيم العائدين حمص  -02دمشق  - 62غير معروف مكان اقامته  - 22مخيم اليرموك 
مخيم الرمل  – 2مخيم درعا  –2ريف دمشق  – 8مخيم خان الشيح  - 9مخيم النيرب  –

مخيم  – 6مخيم العائدين حماة  - 6يم السيدة زينب مخ –6مخيم الحسينية  – 2الالذقية 
 .0مخيم خان دنون  – 6حندرات 

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن معظم جثث الضحايا لم يتم تسليمها لذويها، وأنه يتم االتصال 
فقط بأحد أفراد عائلة الضحية، إلبالغه بالتوجه لمقرات األمن واستالم متعلقات المعتقل دون أن 

 .لسؤال عن جثمانهيسمحوا با
مطالبتها النظام السوري باإلفصاح عن « مجموعة العمل من أجل فلسطينيين سورية»وتجدد 

مصير المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما يجري داخل 
 .جريمة حرب بكل المقاييس»المعتقالت السورية للفلسطينيين 

 
 ضحايا

أيمن " لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء الالجئ الفلسطينيوردت أنباء 
تحت التعذيب في سجون  6102/8/61من أبناء مخيم العائدين بحمص يوم " صبحيةمحمد 

 .النظام السوري، علمًا أنه في العقد الخامس من العمر، من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين
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 أيمن محمد صبحية

 آخر التطورات
تعرض مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلب لليوم الثاني على التوالي لسقوط عدد من طلقات 
مضاد الطيران على منازله اقتصرت أضرارها على الماديات فقط، وذلك بسبب اإلشتباكات 
العنيفة التي تدور رحاها بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي في محيط المطار في 

ثائر " الشاب 0/ 06إلى ذلك أصيب يوم أمس , يخ لطفي المتاخمة لمطار حلبمنطقة الش
 .بجراح طفيفة إثر سقوط طلقات رشاش مضاد للطيران على المخيم" داهودي

أما في مخيم اليرموك فبات أطفاله ونسائه وشيوخه عرضة للموت جوعًا وعطشًا وبردًا بسبب 
إلغاثية المقدمة من وكالة األونروا منذ أكثر الحصار المفروض عليه وعدم إدخال المساعدات ا

يومًا على التوالي،  068من شهر إليه، واستمرار انقطاع المياه عن جميع أرجائه منذ حوالي 
 .وانقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من عام ونصف

 
 أطفال مخيم اليرموك
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الطعام في القمامة، وأن الوهن وأفاد مراسلنا بأن بعض من سكان المخيم باتوا يبحثون عن بقايا 
 .الضعف أصبح يظهر بشكل واضح على معالم األهالي وخاصة األطفال وكبار السن منهم

سقط ست ضحايا في مخيم اليرموك  6102من عام  02/0تجدر اإلشارة أنه في مثل هذا اليوم 
 ،(سنة 21" )بيباسل حسن الشها"، (عاماً  81" )جميل القربي"منهم ثالثة قضوا جوعًا هم المسن 

ماجد عماد عوض  " ، وثالثة قضوا برصاص قناص هم الشاب(سنة 51)مجهولة الهوية " نــور و 
ذلك أثناء مشاركتهم بمسيرة خرج بها و  ، الشاب زياد الناجي،"محمود الصباغ"، الطفل (سنة09" )

بية لتحرير أهالي اليرموك للتنديد بالحصار الجائر الذي يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشع
 .القيادة العامة وللمطالبة بإدخال المواد الغذائية إليه-فلسطين 

في بيان صادر عنها من حدوث كارثة إنسانية :«الوفاء األوروبية»ومن جانبها حذرت حملة 
وضاع سوءًا بعد ألوعودة للمجاعة إلى مخيم اليرموك وذلك بعد توقف المساعدات عنه وزيادة ا

وأعربت الحملة عن قلقها بصفة خاصة , ما يفاقم من الحالة الصعبة القائمةالعاصفة الثلجية وهو 
ألف إنسان في  08كثر من ألعلى األطفال والنساء وكبار السّن في هذه الظروف المأساوية 

وناشدت الحملة في بيانها المنظمات اإلغاثية بضرورة االستجابة السريعة , مخيم اليرموك
اليرموك والعمل الجاد لتحييد المدنيين عن أتون الصراع الدائر في الحتياجات أهالي مخيم 

 .سورية
و على الصعيد الطبي فقد تم يوم أمس خروج عدد من الحاالت الصحية الحرجة من مخيم 

 .اليرموك لتلقي العالج في مشافي دمشق
الجئين وفي ريف دمشق قام الطيران الحربي باستهداف المزارع المالصقة لمخيم خان الشيح ل

 الفلسطينيين بالعديد من البراميل المتفجرة مما أدى انتشار حالة من التوتر في صفوف أهالي
ومن جانب آخر أكد مراسلنا داخل المخيم بأن شبكة اإلتصاالت الخلوية واألرضية وخدمة ،المخيم

الخيرية  األنترنت تعمل بشكل جيد داخل المخيم، أما من الجانب اإلغاثي فقد قامت هيئة فلسطين
بإزالة الثلوج المتراكمة في شوارع المخيم بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة في األيام 

 .الماضية
أما في جنوب سورية فال يزال مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين والمناطق المحيطة به تتعرض 

قوع العديد من للقصف بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران الحربي السوري ما أسفر عن و 
الضحايا من أبنائه إضافة إلى عشرات الجرحى، كما أدى القصف إلى دمار عدد من المنازل 
بشكل كامل فوق رؤوس أصحابها مما دفع عدد كبير من عائالت المخيم للنزوح عنه إلى 

 .البلدات والمناطق المجاورة
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ة واستمرار انقطاع التيار أما من بقي من سكانه فيشتكون من نفاد المواد الغذائية واألدوي
 .الكهربائي منذ حوالي ثالثة أسابيع بشكل متواصل وارتفاع أسعار المحروقات

في غضون ذلك ما يزال مخيم حندرات يرزح تحت وطأة انهمار القذائف على معظم أحيائه، 
األمر الذي أدى لدمار أجزاء واسعة منه، فيما يعاني سكانه الذين نزحوا عنه إلى المناطق 
المجاورة وحلب من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة استمرار تهجيرهم عن بيوتهم والبطالة وغالء 

 .األسعار في ظل عدم توفر الموارد المالية وفقر الحال

 
 مخيم حندرات

 النمسا
عقدت اللجنة المنبثقة عن لقاء فلسطينيي سوريا في النمسا والذي دعا اليه المجلس التنسيقي 

بالنمسا اجتماعها األول في العاصمة فيينا، وذلك لمناقشة أوضاع ومشاكل لدعم فلسطين 
 .الالجئين الفلسطينيين المهجرين إلى النمسا،

وقررت اللجنة العمل على حل المشاكل بتقديم المساعدات، المتعلقة بالترجمة، ومساعدة الالجئين 
 .في الحصول على إيجاد مساكن تؤويهم

ة لمركز الخدمات المزمع انشاؤه، ويختص بشؤون الالجئين يذكر أن اللجنة ستكون نوا 
الفلسطينيين القادمين من سوريا ويعمل على مساعدتهم في حل مشاكلهم التي يعانون منها 
والمتمثلة بطول فترة لم شمل الالجئين بأسرهم والتي تستغرق ما بين ستة أشهر والعام أكثر مما 

هم أعباء اقتصادية كبيرة حيث أن معظم العائالت يضعهم وأسرهم في حالة من التوتر ويحمل
 .توزعت بين سورية ولبنان وتركيا
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النمسا يوم هذه اإلجراءات والصعوبات دفعت أحد الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى 
لخلع مالبسه والوقوف عاريًا بالرغم من درجة الحرارة  6102ديسمبر ـ كانون األول من عام /6

النمسا، حيث قال أنه قام بذلك في محاولة منه للفت االنتباه واالحتجاج على تأخر المتدنية في 
أنا خلعت مالبسي في "إجراءات لم الشمل في أوروبا حيث نشر على صفحته على الفيس بوك 

وقد  ،البرد من الظلم الواقع علي وعلى الالجئين الفلسطينيين والسوريين في النمسا وجميع أوروبا
نا في مخيمات النزوح في سورية واألردن وتركيا في تغريبة فلسطينية جديدة وقد هربنا تركنا أوالد

من الصراع في سورية من أجل حماية أطفالنا، فأنا أطالب بتسريع لم الشمل للعائالت لجميع 
 ".الالجئين

 
 لقاء فلسطينيي سوريا في النمسا

 6105يناير  –كانون الثاني  02احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 68922)ال يقل عن  ما •

 .األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها بينهم   (2600) •

الجئًا قضوا إثر قنصهم ( 628)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 682)امرأة، و( 058)
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 985)ا ميدانيًا، الجئًا أعدمو ( 82)و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  :مخيم اليرموك •
( 068)يومًا، والماء لـ  (228)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 558)لليوم 

 .ضحية( 059)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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 (14348)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم  (80)  •
لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 26111)الجئًا في األردن و

 .6102نوفمبر 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم الحسينية •

 .التوالييوم على ( 259)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  :مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 268)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 221)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(81)والي يومًا النقطاع المياه عنه ودمار ح( 682)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


