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 "الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري "
   

 
 

 غرق أربعة أطفال إثر انقالب مركب يقل مهاجرين من تركيا نحو اليونان 

  النازحينهيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألهالي اليرموك 

 هيئات إغاثية تحصي فلسطينيي سورية في مخيم عين الحلوة بلبنان 

  الوفاء األوروبية توزع مادة المازوت على فلسطينيي سورية في البقاع الغربي
 وبعلبك
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك بدمشق، تحت التعذيب في " قاسم عوض"قضى الالجئ الفلسطيني 
مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، 

 .ضحية" 624"سورية إلى 

 
 آخر التطورات

قضى أربعة أطفال من الالجئين األفغان وذلك إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التركية، ووفقًا 
يرجح أن يكون بينهم  –مهاجرًا من سورية  (55)لوكالة األناضول التركية فإن القارب كان يقل 

وأفغانستان، حيث غرق قاربهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة  -الجئين فلسطينيين سوريين 
وفي السياق أكدت وكالة األناضول أن خفر السواحل التركية قد تمكن من .اليونانية (ليسبوس)

 .لماضيةساعة ا (26)الجئًا من الغرق خالل الـ  (753)إنقاذ 
الجدير بالذكر أن السواحل التركية تعد نقطة انطالق لمئات المراكب التي تقل الجئين الذين 

 .يفرون من الحرب في سورية نحو أوروبا
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وفي موضوع مختلف يستمر فريق الخدمات في هيئة فلسطين الخيرية بتقديم خدماته اإلغاثية 
حيث تقدم الهيئة بعض  ،المجاورة للمخيمألهالي مخيم اليرموك النازحين إلى البلدات 

 .المساعدات المادية إلى جانب قيامها بتأمين مياه الشرب لألهالي
يشار أن اآلالف من أهالي مخيم اليرموك المحاصرين كانوا قد نزحوا عنه إلى البلدات المجاورة 

 .نيسان الماضي –وذلك إثر اقتحام تنظيم الدولة للمخيم مطلع إبريل 
الجئًا من أبناء المخيم كانوا قد قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه  (486)يذكر أن 

القيادة العامة على المخيم منذ حوالي الثالث  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .سنوات

 
أما في لبنان فقد وزعت حملة الوفاء األوروبية بالتعاون مع لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان أول 

مادة المازوت على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة في / 24/44الخميس  أمس
البقاع الغربي وبعلبك، وذلك ضمن سلسلة قوافل حملة الوفاء األوروبية إلغاثة الالجئين قبل 
الشتاء، فيما قام وفد حملة الوفاء بجولة ميدانية على العائالت في أماكن السكن، بهدف 

 .احتياجاتهمو  ى أوضاعهم المعيشية وسماع شكواهم وآالمهماالطالع عل
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اتحاد المؤسسات اإلسالمية إلغاثة النازحين من سورية عن إجراء "وعلى صعيد آخر أعلن 
عمليات إحصاء جديدة للمهجرين الفلسطينيين السوريين والسوريين في مخيم عين الحلوة، ووفق 

تشرين الثاني الجاري وستستمر حتى  73ن المقبل في االتحاد أن اإلحصائيات ستبدأ يوم االثني
 .وذلك في إطار مسح شامل لكافة المخيمات الفلسطينية في لبنان (ديسمبر)كانون أول  24

ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية داخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان 
 .عائلة 4633يبلغ 

 
 7102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 72وأرقام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (650333)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (4333)لبنان، 

 .2345لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (74)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (678)يومًا، والماء لـ  (868)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (838)لليوم 
 .ضحية (486)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (363)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (864)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%33)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (585)الي حو : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )ستثناء طريق با


