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أهالي الجئين فلسطينيين محتجزين في مصر يعبرون عن قلقهم على "
 "مصير ذويهم

 
 

 
 "37 "الجئاً فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر أكتوبر الماضي. 

 األونروا تستأنف توزيع مساعداتها في مخيم اليرموك المحاصر. 

 تجدد االشتباكات في محيط مخيم خان دنون بريف دمشق. 

 األمن السوري يفرج عن ثالثة معتقلين فلسطينيين من مخيم النيرب. 
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 احصائيات
الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل شير " 37"أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن 

الجئين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام " 6"تشرين األول ــ أكتوبر المنصرم، بينيم 
الجئين بتفجير سيارة " 7"الجئًا قضوا نتيجة إصابتيم بطمق ناري، فيما قضى " 17"السوري، و

مفخخة، وأربعة آخرين بسبب القصف، في حين قضى الجئان برصاص قناص، فيما قضى 
 .غرقًا أثناء محاولتو العبور بين تركيا واليونان" عادل دياب"الالجئ 

 
 آخر التطورات

خالل تواصميم مع مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية، أعرب ذووا الالجئين الفمسطينيين 
". أبو قير"السوريين عن قمقيم حيال مصير أقاربيم الذين تحتجزىم السمطات المصرية في قسم 

وىو أحد أقارب الالجئين المحتجزين في السجن قيام البحرية " ع،ص"وفي التفاصيل أكد 
المصرية باحتجاز شقيقتو وزوجيا وطفمييما ومعيما حوالي مئة الجئ فمسطيني وسوري خرجوا 
من مدينة مرسين التركية متجيين إلى أوروبا، إال أنيم وقعوا ضحايا لعممية نصب قام بيا أحد 
الميربين، حيث تم نقميم عبر أكثر من مركب، إلى أن قام المركب األخير بإنزاليم عمى أحد 

. الجزر الصغيرة قبالة شواطئ اإلسكندرية، حيث قامت البحرية المصرية باحتجازىم
إلى ذلك ناشد أىالي الالجئين الفمسطينيين المحتجزين بمصر جميع الجيات الحقوقية الدولية 
والمحمية، ومنظمة التحرير الفمسطينية والسفارة الفمسطينية في القاىرة التدخل العاجل والفوري 

 معبرين عن قمقيم من تعرض أقاربيم لمضايقات من قبل األمن المصري ،لإلفراج عن أبنائيم
من السجون سيئة السمعة خاصة " أبو قير"واحتجازىم بظروف غير إنسانية، حيث يعد سجن 

. فيما يتعمق بالنظافة وضيق المكان

 
 قوارب الموت
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أما في سورية فقد تجددت اإلشتباكات وأعمال القصف التي استيدفت بمدة الطيبة المجاورة لمخيم 
خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق حيث تدور تمك االشتباكات بين كل من الجيش 

السوري النظامي ومجموعات من المعارضة السورية المسمحة مما أدى إلى استمرار حالة التوتر 
. في صفوف األىالي خشية من دخول مخيميم في دائرة االشتباكات

 
خان دنون مخيم 

توزيع مساعداتيا الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك " األونروا"وفي دمشق استأنفت وكالة 
القيادة العامة، إلى – المحاصرين من قبل حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

 .عمى التوالي" 54"ذلك يستمر انقطاع المياه عن منازل المخيم لميوم 
وعمى صعيد آخر أفرج األمن السوري عن كل من األشقاء صفوان، ومحمود، وأسامة عبد 

الحميد، وىم من سكان مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب، وذلك بعد اعتقاليم لحوالي 
األربعة أشير، يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش النظامي عميو ويعد من المناطق 

 .االستراتيجية في مدينة حمب وذلك لقربو من مطار النيرب العسكري
 

 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا 54 يومًا، والماء لـ 567 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 484لميوم 
.  ضحية155عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 

. أوروباأثناء محاولتيم الوصول إلى " 36"الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج سورية منيم " 38" •
.  قضوا بسبب االشتباكات في سوريةجيش التحرير الفمسطينيعنصرًا من " 92" •

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A?source=feed_text
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الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
.  يومًا عمى التوالي386

الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •
.  يومًا عمى التوالي355

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 555نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •
. المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 201حوالي : مخيم درعا •
. داخمو

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

. استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
. استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا :  وحماةحمص والعائدين في الرمل والسيدة زينب وجرمانامخيمات  •

. مع استمرار األزمات االقتصادية فييا

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AD?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D8%B5?source=feed_text

