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طفاًل فلسطينيًا على األقل قضوا إثر الحصار والقصف على مخيم  (76)"
 "اليرموك

 

 
 

 عنصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي بريف دمشق  

 اشتباكات متقطعة يشهدها مخيم اليرموك بدمشق 

  السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم خان الشيحاألمن 

 انخفاض درجات الحرارة يفاقم معاناة فلسطينيي سورية في سورية ولبنان 
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 ضحايا

قضى الالجئ الفلسطيني "محمد علي رحمة" من 
أبناء مخيم النيرب بحلب، ومن مرتبات جيش 
التحرير الفلسطيني، خالل المواجهات المتواصلة 

جيش التحرير الفلسطيني و  السوري بين قوات النظام 
من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة 
أخرى في منطقة عدرا بريف دمشق، مما رفع 
حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني إلى 

 .( ضحية بحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية193)

 

 آخر التطورات

أنه استطاع توثيق  ،العمل من أجل فلسطينيي سوريةأكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة 
( طفاًل فلسطينيًا قضوا إثر القصف والحصار على مخيم اليرموك لالجئين 76بيانات )

 .الفلسطينيين بدمشق
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فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها من 
نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف واالشتباكات في توثيق أعمار جميع الضحايا 

 .كثير من األحيان

إلى ذلك أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا في مخيم اليرموك قد 
( ضحية قضوا إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 185( الجئًا، منهم )1277بلغ )

 .مخيم اليرموكالحصار المشدد على 

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق، يوم 
أمس، اندالع اشتباكات متقطعة على أطرف المخيم، حيث استهدفت الرشاشات المتمركزة في 

 .اسعة من المخيمو  محيط المخيم نقاط تمركز لمجموعات "داعش" التي تسيطر على مساحات
يعيش المتبقون من سكانه أوضاع معيشية ضنكة نتيجة الحصار المشدد المفروض من من فيما 

القيادة العامة، وسيطرة تنظيم "داعش"  –قبل الجيش السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .على معظم أحياء المخيم منذ مطلع إبريل

 
محمد عوض عيد" من أبناء  في غضون ذلك أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "عبد

 -تشرين الثاني  15يومًا حيث اعتقل يوم  36مخيم خان الشيح، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من 
 .من قبل عناصر حاجز جديدة عرطوز في ريف دمشق التابع للنظام السوري  2016نوفمبر 

 الجئاً ( 1135) اعتقال وثقت أنها فلسطينيي سوريةومن جانبها أشارت مجموعة العمل من أجل 
 .لهم على مدار األعوام الخمس الماضية من قبل النظام السوري اعتقا تم حيث سوريًا، فلسطينياً 
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وفي سياق أخر تتفاقم معاناة العوائل الفلسطينية السورية في سورية ولبنان إثر تأثر المنطقة 
يلة، باإلضافة إلى غالء بمنخفض جوي كبير، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طو 

وشح المحروقات، إضافة إلى عدم أهلية المساكن التي تقطنها العديد من العائالت النازحة 
خصوصًا في لبنان حيث أجبر غالء المعيشة العشرات منها على السكن في الخيام وبعض 

 .الكونتينرات والمستودعات غير المهيئة للسكن

ى العودة للطرق البدائية بالتدفئة من مدافئ الحطب، وبما األمر الذي أجبر معظم العائالت إل
 .يتوفر من األغطية الشتوية

 

 إحصائيات وأرقام حتى / 21/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 (3411)  حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .( امرأة 455)

  (1135)  ( 80فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )معتقل
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .( على التوالي1281يدخل يومه )

  (192)  الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .حصار غالبيتهم في مخيم اليرموكال

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 985انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( يوماً 801)

 ( يومًا، 1327أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 .( يوماً 633والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  حواجز
 .( يوماً 1135)
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 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8تركيا ) ( آالف، وفي6ألف، وفي مصر )


