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 في سورية منذ   الموثقينارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين"
 "1331بداية األحداث إلى 

  
 
 

 ضحٌة فلسطٌنٌة سقطت فً سورٌة .

 قصف على مخٌمً خان الشٌح والحسٌنٌة .

  أهالً مخٌم درعا ٌوجهون نداًء ٌناشدون فٌه السلطة والفصائل
 ومنظمات حقوق اإلنسان واألونروا للنظر فً أوضاعهم ،الفلسطٌنٌة

. اإلنسانٌة والمعٌشٌة

 حملة دهم واعتقال ٌشنها األمن السوري فً مخٌم العائدٌن بحماة .

 اشتباكات فً مخٌم الٌرموك .
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 :ضحايا
من سكان مخيم اليرموك قضى جراء التعذيب في سجون " نبراس عدنان حواصمي"ارتقاء الشاب 

. 2013-1-12النظام السوري، الجدير ذكره أن الحواصمي كان قد اعتقل بتاريخ 
 

مخيم خان الشيح 
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض لمقصف وسقوط عدد من القذائف 

استيدفت شارع السعيد والفيالت والمزارع المحاذية لممخيم دون أن تسفر عن وقوع إصابات، أما 
. من الجانب االقتصادي فيعاني سكانو من نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية ومادة الخبز

 
 مخيم الحسينية

ذكر مراسل مجموعة العمل نبأ سقوط عدد من القذائف عمى مخيم الحسينية دون أن تسفر عن 
وقوع إصابات، ومن جانب آخر يشكو سكانو من عدم توفر المواد الغذائية والخضار والمحروقات 

. واستمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو لمدة طويمة
 

 مخيم درعا
وجيو من تبقى من سكان مخيم درعا نداًء ناشدوا فيو السمطة والفصائل الفمسطينية، ومنظمات 

حقوق اإلنسان األونروا لمنظر في أوضاعيم اإلنسانية والمعيشية والتدخل لتحييد المخيم عن 
الصراع الدائر في سورية وجعمو منطقة أمنة، إذ إن كارثة إنسانية قد حمت بو بسبب استمرار 
القصف اليومي واالشتباكات داخل أزقتو وشوارعو، ىذا إضافة لمحصار الذي يفرضو الجيش 

النظامي عميو، ما أدى إلى نفاد معظم المواد األساسية فيو كالخبز والدقيق والمحروقات واألدوية، 
ما اضطر سكانو لمخروج إلى األحياء والمناطق المتاخمة لو من أجل العمل فييا وتأمين قوت 
أوالدىم، ومن جانب أخر يشتكي سكانو من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عن 

. معظم مناطقو منذ أسابيع وأشير عديدة
 

 مخيم اليرموك
نقل مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد اليوم اشتباكات عنيفة باألسمحة الخفيفة 
والمتوسطة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في عدة محاور استخدمت فييا 

األسمحة الخفيفة والمتوسطة، ما دفع الجيش النظامي إلى منع األىالي من الخروج والدخول 
س لمشخص الواحد من سكان . ل1500لممخيم، وأشار المراسل أنو تم اليوم توزيع شيك بقيمة 

المخيم في مركز دعم الشباب مقدمة من قبل منظمة التحرير الفمسطينية، حيث يتم استالمو من 
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المصارف التجارية السورية، أما عمى الصعيد المعاشي فان سكانو يعانون من شح المواد الغذائية 
. والمحروقات والدقيق بسبب الحصار الذي ما زال يفرضو الجيش النظامي عميو منذ عدة أشير

 
من قبل منظمة التحرير الفلسطينية توزيع المساعدات المقدمة 

 
 مخيم العائدين حماة

ما يزال التوتر األمني مسيطر عمى مخيم العائدين في حماة بسبب المداىمات واالعتقاالت 
العشوائية التي طالت العديد من أبناء المخيم في اآلونة األخيرة، باإلضافة النتشار الحواجز 

. األمنية والحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى مداخل ومخارج المخيم
 

 مخيم النيرب
أزمات معيشية وأوضاع إنسانية متردية يعيشيا سكان مخيم النيرب في حمب بسبب انعكاس 

تأثيرات األوضاع في سورية عمييم، ما تسبب بغالء األسعار وانتشار البطالة وعدم توفر الكثير 
من المواد األساسية، في ظل استمرار انقطاع شبكة االنترنت واالتصاالت والكيرباء منذ عدة 

. أشير
 

 :لجان عمل أهلي
قامت ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بإزالة وتنظيف الردم واألوساخ في معظم مناطق 
المخيم التي تعرضت لمقصف، وفي السياق ذاتو وزعت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني 

. في حمب وبالتعاون مع مبادرة وطن سمل تموينية عمى عوائل مدرسة الصناعة
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  بإزالة وتنظيف الردم واألوساخ تقومهيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك

 
 :اعتقال
 .من أبناء مخيم الرمل في الالذقية" ماىر أبو جمعة"اعتقال الشاب الفمسطيني  -
فمسطيني الجنسية من سكان مخيم خان الشيح منذ ستة " محمد وحش"اعتقال الشاب  -

. أيام

 
 محمد وحش

 :إفراج
من أبناء مخيم العائدين حمص بعد  (أبو جاسم)اإلفراج عن الشاب محمد ترشحاني  -

 .اختطاف دام ثالثة أيام
 .اإلفراج األمن السوري عن الشاب خالد وليد المصمح من أبناء مخيم خان الشيح -
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 :خطف
معتز : قامت مجموعة مسمحة مجيولة اليوية بخطف ثالثة شبان من أبناء مخيم خان الشيح ىم

. عطية كريم، عبد عطية كريم، ىاني كامل كريم
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