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واستمرار توقف توزيع المساعدات العاجلة ...قصف على مخيم اليرموك"
 "فيه

 
 

 

  تفتتح مطبخاً خيرياً في مخيم اليرموك" الوفاء اإلغاثية"مؤسسة. 

 قصف يستهدف بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون. 

 ناشطون فلسطينيون في السويد يدعون العتصام تضامني مع اليرموك. 

 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان الشيح. 

 وصول الطالب الفلسطينيين السوريين إلى لبنان بعد امتحانات السبر في سورية. 

  الجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في سورية( 192)مجموعة العمل. 
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 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك مساء األمس لسقوط عدد من القذائف التي استهدفت مناطق متفرقة منه، 

إلى ذلك عاد األهالي الذين انتظروا من ساعات الصباح  ،فيما لم ترد أبناء عن وقوع إصابات
األولى على أمل الحصول على مساعدات غذائية عاجلة، دون تمكنهم من الحصول على أي 
سلة غذائية وذلك بعد أن أخبرهم المسؤولون عن الحواجز التي تحاصر المخيم أنه ال يوجد توزيع 

القيادة العامة تفرض  –عات الجبهة الشعبية يذكر أن الجيش النظامي ومجمو .لتلك المساعدات
يومًا، وذلك بحجة محاصرة المجموعات التابعة ( 375)حصارًا خانقًا على المخيم منذ حوالي 

 .للمعارضة السورية المسلحة التي تسيطر على المخيم
مطبخًا خيريًا لتوزيع بعض الوجبات على " الوفاء اإلغاثية"وفي سياق متصل افتتحت مؤسسة 

هالي المحاصرين داخل المخيم، وذلك في محاولة منها لتخفيف ثثار الحصار المشدد خاصة األ
على األطفال والمسنين، حيث قامت المؤسسة بتأمين بعض الكميات من المواد الغذائية من 

 .المناطق المجاورة للمخيم، وباشرت بطبخها توزيعها على األهالي
بسبب تبعات ذلك الحصار وما نجم عنه من نقص للغذاء الجئًا فلسطينيًا قضوا ( 365)يذكر أن 

 .والرعاية الطبية داخل المخيم

 
 المطبخ الخيري في مخيم اليرموك

المجاورة لمخيم خان دنون والتي يتواجد فيها عدد " الطيبة"أما في ريف دمشق، فقد استهدفت بلدة 
القذائف، التي سمعت أصوات من المجموعات التابعة للمعارضة السورية المسلحة بعدد من 

انفجاراتها بوضوح داخل المخيم، مما أثار حالة من التوتر في صفوف األهالي، أما معيشيًا 
 .فتستمر معاناة األهالي من حيث غالء المعيشة وانتشار البطالة، ونقص الخدمات
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 مخيم خان دنون

منية السورية للشاب وعلى صعيد ثخر وردت أنباء لمجموعة العمل على إقدام األجهزة األ
 .من على حاجز صحنايا، وهو من أبناء مخيم خان الشيح"محمد محمود القاضية " الفلسطيني 

يشار إلى أن األجهزة األمنية السورية وحواجز الجيش السوري تقوم بحملة اعتقاالت، طالت 
الحافالت  العشرات من أبناء خان الشيح من على الحواجز وخاصة الشباب، وتقوم بالتدقيق في

الخارجة من مخيم خان الشيح وتقتاد الشباب إلى جهات مجهولة، ووثقت مجموعة العمل أسماء 
 .ضحية قضت تحت التعذيب في السجون السورية 33معتقاًل من أبناء مخيم خان الشيح و 44

 طالب وطالبة من الطالب الفلسطينيين السوريين الالجئين( 33)وباالنتقال إلى لبنان حيث وصل 
المسجلين بمعهد الكنائس بعد تقديمهم المتحان قبول التقدم المتحانات الثانوية العامة و  في لبنان
 .في سوريا

 
 نقطة الحدود اللبنانية
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أما في السويد فقد دعا مجموعة من الناشطين لالعتصام من أجل أبناء مخيم اليرموك 
 4وحتى  2اليوم السبت بين الساعة السويدية  växjö فيخووفلسطينيي سورية، وذلك في مدينة 

للمطالبة بإنقاذ أرواحهم، وتأمين ممرات ثمنة لهم " أنقذوا فلسطيني سورية"ظهرًا، ضمن حملة 
 .ولدخول المساعدات الغذائية

وفي موضوع مختلف كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
التعذيب منذ بدء الصراع الدائر في سورية، وأشارت  الجئًا فلسطينيًا، قضوا تحت 293أن 

ضحية ( 27)الجئًا فلسطينيًا تحت التعذيب منهم ( 77)قضى  2135 المجموعة أنه خالل عام
من ( 33)ثخرون من سكان مناطق متفرقة من ريف دمشق، ( 32)من أبناء مخيم اليرموك، 

من أبناء مخيم خان ( 7)من سكان مخيم العائدين بحمص، و( 31)سكان مدينة دمشق، و
من مخيم الرمل في ( 2)من مخيم الحسينية، ( 2)من أبناء مخيم خان دنون، و( 3)الشيح، و

الالذقية، وثخر من سكان مخيم حندرات بحلب، وثخر من مخيم السبينة وثخر من مخيم السيدة 
 .الجئين من مناطق مختلفة من سورية( 7)زينب، و

الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت ( 336)موعة العمل أسماء فقد وثقت مج 2014 أما في عام 
( 33)ثخرين من سكان مدينة دمشق، و( 35)و الجئًا من مخيم اليرموك،( 66)التعذيب منهم 

الجئين من أبناء ( 7)من أبناء مخيم النيرب، و( 9)ثخرين من مخيم العائدين في حمص، و
من مخيم ( 4)من مخيم درعا، ( 4)دمشق، من مناطق متفرقة من ريف ( 6)مخيم خان الشيح، و
من ( 2)ثخرين من مخيم السيدة زينب، و( 2)من مخيم الحسينية، و( 2)و الرمل في الالذقية،

ثخرين من ( 26)من مخيم حندرات، وثخر من مخيم خان دنون، ( 2)مخيم العائدين في حماة، و
 .مناطق متفرقة من سورية

الضحايا لم يتم تسليمها لذويها، وأنه يتم االتصال إلى ذلك وضحت المجموعة أن معظم جثث 
فقط بأحد أفراد عائلة الضحية، إلبالغه بالتوجه لمقرات األمن واستالم متعلقات المعتقل دون أن 

 .يسمحوا بالسؤال عن جثمانه
 

 5302يناير  –كانون الثاني  03احصائيات وأرقام حتى 
سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئًا فلسطينيًا ( 53900)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( (2625 •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
والماء لـ  ،يوماً ( 525)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 235)لليوم 

 .ضحية( 050)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 040)
الجئًا ( 04040)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 03) •

لغاية نوفمبر  "األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 45333)في األردن و
2134. 

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 434)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 440)

ات أيام بعد سيطرة مجموع( 542)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%33)دمار حوالي و  يومًا النقطاع المياه عنه( 509)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


