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امرأة وطفلة فلسطينية قضوا في سورية حتى  333: مجموعة العمل"
 "نهاية نوفمبر الماضي

 
 
 فقدان الجئ فلسطيني سوري في اليونان. 

 استمرار الحصار وانقطاع المياه عن مخيم اليرموك. 
  الهدوء تسود مخيم خان دنون بريف دمشقحالة من. 

 "93"ضحية من أبناء مخيم خان الشيح قضوا منذ بداية الحرب في سورية. 

 الهيئات اإلغاثية تحاول التخفيف من آثار غياب الخدمات عن مخيم اليرموك. 
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 آخر التطورات
طفلة   "336"أكد فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه ّوثق أسماء 

%( من الضحايا 7وامرأة فلسطينية قضوا خالل الحرب الدائرة في سورية، حيث يشكلون حوالي )
الفلسطينيين الذين تمكنت المجموعة من توثيقهم والذي يبلغ عددهم حتى نهاية الشهر الماضي 

 .الجئا   4652
على التوالي في ظل  "42وعلى صعيد آخر يدخل انقطاع المياه عن منازل مخيم اليرموك يومه "

القيادة  –استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
العامة على المخيم من أكثر من عام ونصف، حيث يعاني األهالي من صعوبات كبيرة في تأمين 

 .غذائهم باإلضافة إلى شح المحروقات وانقطاع المياه والكهرباء عن كامل المخيم
أما في ريف دمشق فتسود مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين حالة من الهدوء الحذر حيث إن 
المنطقة التي تحيط به شهدت ارتفاعا  بحدة األعمال العسكرية خالل الفترة الماضية، إلى ذلك 
تستمر معاناة األهالي في الجانب المعيشي والخدمي حيث يعانون من االكتظاظ وارتفاع أسعار 

جارات المنازل وغالء أسعار المواد التموينية فيه، يشار أن المئات من عوائل المخيمات اي
 .الحصارو  والمناطق المجاورة له كانت قد نزحت إليه هربا  من الحرب

وباالنتقال إلى مخيم خان الشيح فقد قام فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
المدفعي و  ية قضت إثر أسباب متعددة أبرزها القصف الجوي" ضحية فلسطين39سورية بتوثيق "

" من أبناء المخيم تحت التعذيب في 42ضحية، بينما قضى" "62نتيجة والذي اسفر عن سقوط "
" بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، 7الجئا  بطلق ناري، و"  "13"و سجون النظام السوري،

إعدام الجئ من أبناء المخيم ميدانيا ، والجئ والجئان قضيا برصاص قناص، في حين ُسجل 
قضى ألسباب مجهولة، في حين قضى الجئ نتيجة تفجير سيارة مفخخة، يذكر أن المخيم 
ومحيطه يعانون من أعمال قصف متكررة واستمرار انقطاع الطرقات الواصل بينه وبين مركز 

 .المدينة مما ينعكس سلبا  على الواقع المعيشي فيه
مختلف فقد الشاب "عالء عدنان السعدي" فلسطيني سوري من أبناء مخيم اليرموك وفي سياق 
وذلك أثناء سفره من اليونان مع مجموعة من الشباب مشيا  على األقدام إلى مقدونيا  ،شارع لوبية

 .حيث انقطعت أخباره منذ عدة أيام
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 عالء عدنان السعدي

 لجان عمل أهلي
ومن أجل حياة طبيعية" يستمر قسم الخدمات في هيئة تحت عنوان "من أجل مخيم أنظف 

فلسطين الخيرية بمخيم اليرموك بقيامه بتنظيف شوارع المخيم من النفايات وتجميعها ليتم ترحيلها 
إلى أماكن بعيدة عن مساكن األهالي، إلى ذلك يستمر الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش 

يادة العامة على المخيم منذ اكثر من عام ونصف الق – النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية
 .توقفت فيها جميع الخدمات األساسية من كهرباء ونظافة وصحة عن العمل
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 ديسمبر الجاري 1في سورية احصائيات وأرقام حتى  المخيمات الفلسطينية 
 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك 

يوما   45يوما ، والماء لـ  495على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  415لليوم 
 .ضحية 145على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 "41" الجئا  فلسطينيا  سوريا  قضوا خارج سورية. 
 "96"  قضوا بسبب االشتباكات في سورية جيش التحرير الفلسطيني عنصرا  من. 
 النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : الجيش مخيم الحسينية 

 .يوم على التوالي 513
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة 

 .يوما  على التوالي 343
 يوما  بعد سيطرة مجموعات  443نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات 

 .المعارضة عليه
 يوما  النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  131حوالي  :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 المعيشة: مخيم خان دنون . 
 استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب . 
  دئ نسبيا  الوضع ها: في حمص وحماة العائدين و الرمل و السيدة زينب و جرمانا مخيمات

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
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