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 اشتباكات بين مجموعات المعارضة و"داعش" على أطراف مخيم اليرموك •

 سكان مخيم الرمدان يشتكون من فقر الحال وغالء األسعار •

 األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "أحمد ومحمد عوض" •

 "النظام السوري يغلق مقر مؤسسة جفرا في مخيّم خان الشيح ألسباب مجهولة"



 

 آخر التطورات

أقدم عناصر األمن السوري على إغالق مقر مؤسسة "جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية" في مخّيم 
خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، بشكل مفاجئ ودون إبداء األسباب الحقيقية الكامنة 

 ذاك اإلجراء. وراء

سنوات من عمل المؤسسة داخل المخّيم، حيث تنشط  4يأتي هذا اإلغالق المفاجئ، بعد نحو 
 مؤسسة "جفرا" في المجال اإلغاثي والدعم النفسي، وتقدم خدمات النظافة وتوزيع المياه في المنطقة. 

جفرا في مخيم خان وكان الطيران الروسي والسوري قد استهدف مركز حماية الطفل التابع لمؤسسة 
 ، ما أدى لتدميره بشكل شبه كامل.2016الشيح في الشهر السابع من عام 

 
يشار إلى أن مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية تعمل على تخفيف المعاناة االنسانية في حاالت 

 .الطوارئ والكوارث، وتساهم في رفع مستوى المعيشة في مخيمات اللجوء الفلسطينية في سورية

الخميس اندالع اشتباكات وصفت  –وفي جنوب دمشق، شهد مخيم اليرموك المحاصر ليل األربعاء 
بالعنيفة بين تنظيم "داعش" من جهة وقوات المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا من جهة 

 المسبح.أخرى، على محور مشفى الياباني ونقطة 

اندلعت أمس األول األربعاء على محور حي من جانبه ذكر مراسل مجموعة العمل أن مواجهات 
عناصر من قوات المعارضة السورية  4الزليخة الفاصل بين بلدة يلدا وحي التضامن جراء تسلل 

المسلحة بغية السيطرة عليه، وأسفرت عن مقتل ثالثة عناصر من األخير وجرح العنصر الرابع، 
 ووقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف تنظيم داعش. 



 

شار إلى أن نقاط التماس بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا جنوب دمشق تشهد اشتباكات بين الحين ي
 واآلخر بين داعش ومجموعات المعارضة في بلدة يلدا.

وفي سياق آخر، يشتكي الالجئون الفلسطينيون في مخيم الرمدان بريف دمشق، من أزمة اقتصادية 
ر في سورية عليهم ما تسبب بانتشار البطالة بين سكانه حقيقية جراء انعكاس تجليات الصراع الدائ

 ونقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار.

الجدير ذكره أن مخيم الرمدان هو من المخيمات الفلسطينية في سورية يقع في الجنوب الشرقي 
 9مدينة الضمير التي يبعد عنها مسافةوأقرب مدينة للمخيم  ،كم 50لمدينة دمشق بمسافة ما يقارب 

 كم تقريبًا.

 
وذلك  ،UNRWAأنشأ هذا المخيم بمساع من وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين في سورية 

في الخمسينات من القرن العشرين أي بعد النكبة بسنوات، وسكن المخيم العديد من األسر من 
 الشجرة الرملة عجور صفد دالتا(. مختلف المدن والقرى في فلسطين )طبرية حطين

محمد وأحمد عوض"، حيث في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "
، فيما 1986، وهو من مواليد 26/12/2013اعتقل األمن العسكري في مدينة حماة محمد بتاريخ 

أثناء عودته من لبنان، وهو  20/6/2014اعتقل أخوه أحمد على الحدود اللبنانية السورية بتاريخ 
 .1985من مواليد 

يذكر أن األمن السوري يعتقل حاالت عديدة من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء 
واألطفال اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، في حين تم توثيق حاالت ألشقاء وعائالت قضوا 

 النظام.تحت التعذيب في سجون 



 

أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم يذكر 
توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير 

معتقاًل فلسطينيًا في  1652المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن 
 سجون النظام السوري.

 
 :2018يناير  -كانون الثاني  25فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3642) •
 امرأة.

 إناث. (105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1652) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1651يومه )
( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 204) •

 في مخّيم اليرموك.
( 1227( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1387ذ أكثر )انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر من •

 يومًا.
 %80( يومًا، ودمار أكثر من 486يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •

 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي. 
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


