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الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر سبتمبر ــ أيلول الماضي في  31"
 "تحت التعذيب" 13"سورية، بينهم 

 
 

 
 
  ضحية ترفع عدد الالجئين الفلسطنيين الذين سقطوا في مخيم خان دنون إلى

 . منذ بداية األحداث في سورية13
  األوضاع اإلنسانية تواصل تدهورها في مخيم اليرموك في ظل استمرار انقطاع

.  على التوالي24المياه لليوم 

  سكان مخيم جرمانا يشتكون من افتقار مخيمهم للخدمات األساسية والبنى
. التحتية

 أزمات اقتصادية تثقل كاهل أهالي مخيم خان دنون بريف دمشق .

 فلسطينيو سورية بمعسكر سايبر ستي يطالبون بإيجاد حل ألزمتهم : األردن
. ومعاناتهم

 

 توزع ضحايا شهر سبتمر حسب سبب الوفاة
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 إحصائيات
الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل شير أيمول ــ سبتمبر المنصرم، من " 30"أعمنت مجموعة العمل أن 

 كماشخصًا قضوا في سجون النظام السوري، " 12"الجئًا قضوا تحت التعذيب منيم " 13"بينيم 
من أبناء مخيم خان الشيح عمى أيدي جبية النصرة بعد إعتقال دام " فاروق أبو ميثة"قضى 

في إحدى مشافي دمشق، نتيجة نقص  ( عاماً 56)" سعيد أيوب"ألكثر من شير، بينما قضى 
من أبناء مخيم اليرموك أثناء " صبحي حوراني"الرعاية الطبية داخل المخيم، في حين قضى 

رحمتو من السودان إلى ليبيا، بيدف اليجرة إلى أوروبا بحثًا عن األمن واألمان والعيشة الكريمة، 
ودفن في الصحراء، أما من تبقى من الضحايا فقد قضوا جراء اإلشتباكات التي إندلعت بين قوات 

 .المعارضة السورية والجيش النظامي
 

 ضحايا
من أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق " العزيز فرج حسين عبد"الشاب 

قضى جراء االشتباكات التي إندلعت بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي في منطقة 
 .الدخانية بريف دمشق عممًا أنو من قوات من الدفاع الوطني

يذكر أن عدد الضحايا الفمسطينيين السوريين الذين سقطوا من مخيم خان دنون لالجئين 
، بمغ 2014الفمسطينيين بريف دمشق منذ بداية األحداث السورية وحتى نياية آب ــ أغسطس 

التوثيق بمجموعة العمل من أجل »  شخصًا وذلك حسب اإلحصائيات التي يقوم بتوثيقيا فريق14
. فمسطينيي سورية

 
 العزيز فرج حسين عبد
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 آخر التطورات
األوضاع اإلنسانية تواصل تدىورىا في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جنوب العاصمة 

 عمى التوالي مما ييدد حياة 24السورية في ظل استمرار انقطاع المياه عن كافة أرجائو لميوم 
 ألف مواطن داخل المخيم، وبدورىم أعمن ناشطون من داخل اليرموك أن حالة من 40أكثر من 

اليأس واإلحباط أصابت سكان المخيم الذين باتوا عاجزين تمامًا عن تحمل تردي أوضاعيم 
المعيشية في ظل انعدام مقومات الحياة والنقص في الخدمات األساسية من ماء وكيرباء ومواد 

غذائية ومحروقات، خاصة أنيم أصبحوا عمى أبواب فصل التشاء، وأشار ناشطون إلى أن 
 يومًا 24 عمى التوالي وانقطاع المياه عن المخيم منذ 439استمرار الحصار الذي يدخل يومو 

سيضاعف من معاناة أىالي المخيم الذين يطالبون طرفي الصراع بفك الحصار عن مخيميم 
 .وخروج الجماعات المسمحة منو، وعودة األىالي إليو

 
 من آثار الدمار في مخيم اليرموك

وفي السياق ذاتو يشتكى سكان مخيم جرمانا من افتقار مخيميم لمخدمات األساسية والبنى 
فإن المياه " التحتية، كالصرف الصحي وشبكة الكيرباء وشح المياه، وبحسب إفادة أحد السكان 

وحين تتوفر تكون بضغط منخفض .تنقطع عن المخيم أليام عديدة، وألسابيع في بعض األحيان
ولساعات محدودة جدًا، بحيث ال يمكن معيا تعبئة خزانات المخيم الثالثة وخزانات البيوت 
الفارغة، ما دفع األىالي إلى شراء المياه من الصياريج الجوالة بأسعار مرتفعة نتيجة ازدياد 

الطمب عمييا في األشير الماضية، مما زاد من العبء المادي عمى أبناء المخيم الذين يعانون 
 .عمى حد تعبيره"من فقر الحال وانتشار البطالة بينيم جراء استمرار الصراع الدائر في سورية
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فيما سمعت أصوات دوي انفجارات قوية ىزت أرجاء مخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين بريف 
دمشق مصدرىا قصف المناطق المحيطة بو، إلى ذلك ما يزال يأوي مخيم خان دنون آالف 

األسر النازحة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة لو جراء تدىور األوضاع األمنية 
في مناطقيم، إال أن المشكمة األساسية التي تواجو سكان المخيم ىو شح المواد الغذائية واألدوية 

. فيو، ىذا إضافة لغالء األسعار وفقر الحال وانتشار البطالة بين سكانو
 

لجان عمل أهلي 
تستمر الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني ولميوم الرابع عمى " لمسة خير"تحت عنوان 

التوالي بتوزيع الطرود الغذائية واأللبسة المستعممة عمى النازحين الفمسطينيين السوريين في 
. (مخيم الوافدين– خربة الشياب – صحنايا – التل – قدسيا  )مناطق دمشق وريفيا 

 
 توزيع األلبسة على العائالت النازحة

 معتقلون
فمسطيني الجنسية من أبناء تجمع المزيريب، من قبل عناصر " يوسف العرو"اعتقال الشاب 

. األمن السوري أثناء ذىابو إلى وظيفتو في درعا
 

 األردن
جدد الالجئون الفمسطينيون من داخل تجمع سايبر ستي في األردن مناشداتيم منظمات حقوق 

اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية واألونروا لحل مشكمتيم ومد يد العون والمساعدة 
ليم، حيث يشعرون بأنيم معزولون عن العالم الخارجي ويعاممون معاممة المعتقمين في معسكر 
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أشبو بمركز اعتقال أمني مغمق حيث يحتجز الالجئون فيو وال يسمح ليم بالخروج إال ضمن قيود 
. وكفاالت

 طبقات تحتوي 6يشار أن تجمع سايبر ستي الذي ىو عبارة عن بناية سكنية واحدة تتألف من 
بالقرب من الحدود مع  ( كم شمال عمان100حوالي ) غرفة تقع في مدينة الرمثا 140عمى 

سوريا وىو أساسًا مقر إقامة لعمال آسيويين يعممون في مصانع المدينة الصناعية، وبحسب 
إحصائيات األونروا فأن عدد الالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية إلى األردن وصل إلى 

إربد، الزرقاء، عمان، المفرق، مخيم الزعتري، :  الجئًا فمسطينيًا، يتوزعون عمى مدن10687
 .سايبر ستي

 


