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" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر نوفمبر ــ تشرين 92مجموعة العمل:""
 "" تحت التعذيب6الثاني الماضي في سورية، بينهم "

 
 
 " التوالي" على 68استمرار انقطاع المياه عن مخيم اليرموك لليوم. 

 .الكهرباء تعود لتنير حارات ومنازل مخيم .بعد عامين من انقطاعها بشكل كامل
 .النيرب بحلب

 تصاعد وتيرة القصف واإلشتباكات على مخيم حندرات والمناطق المحيطة به. 

  ":ضحية من أبناء مخيم جرمانا قضوا منذ بداية األحداث 32مجموعة العمل "

 .في سورية

 ة في مخيم اليرموك تستمر بمشروع "لنجعل شتاءهم دافئهيئة فلسطين الخيري. 
  "56"الجئاً فلسطينياً اليزالون محتجزين في السجون المصرية 

الجئ فلسطيني في النمسا يقف عارياً في البرد احتجاجاً على التأخير في إجراءات 

  ".لم الشمل
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 إحصائيات
خالل شهر تشرين الثاني ــ نوفمبر " الجئًا فلسطينيًا قضوا 92أعلنت مجموعة العمل أن "

" 01" أشخاص قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى "6المنصرم، بينهم "
" الجئين بسبب القصف، في حين قضى الجئان بسبب 6"و الجئين نتيجة إصابتهم بطلق ناري،

هم الهجرة إلى الدول الحصار وقلة الرعاية الطبية، إلى ذلك قضى ثالثة الجئين أثناء محاولت
والجئ قضى برصاص قناص، بينما قضى الجئ فلسطيني ألسباب  ،األوربية اثنان منهم غرقاً 

 .مجهولة الهوية
 

 آخر التطورات
يشكو أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق من استمرار 

والي، فيما يعاني سكانه من أزمات اقتصادية "على الت66انقطاع المياه عن منازل المخيم لليوم "
ومعيشية عديدة جراء الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

ليه  606القيادة العامة منذ  – يومًا على التوالي والذي منعوا بموجبه دخول خروج األهالي منه وا 
دخال المواد الغذائية ومادة الدقيق  .ة والمحروقاتاألدويو  وا 

إلى ذلك يطالب عدد من الناشطين ووجهاء مخيم اليرموك سواء من داخله أو خارجه بتفعيل 
مبادرة تحييد المخيم وفك الحصار عنه،حيث لم يعد مطلب أهالي مخيم اليرموك إدخال المواد 

ال كميات األونروا( تقوم بإدخ)الغذائية إليه فقط ألن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطييين 
محدودة من المواد اإلغاثية إليه، بل تجاوز ذلك إلى المطالبة بإتباع خطوات عملية وحقيقية 
إلنهاء مأساتهم ومعاناتهم من خالل فك الحصار الكامل عن المخيم وتحييده وتطبيق بنود 

لمحيطة به المبادرة والسماح لألهالي خارج اليرموك بالعودة إليه، ومعاملة المخيم أسوة بالمناطق ا
مثل يلدا وببيال وبيت سحم الذين وقعت هدنة مع النظام السوري، كما طالبوا بإعادة الخدمات 

 .العامة إليه وفي مقدمتها مياه الشرب
وفي السياق ذاته عادت الكهرباء لتنير حارات وشوارع ومنازل مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين 

ا أكد مراسلنا أن التيار الكهربائي عاد إلى جزء كبير بحلب بعد انقطاع دام لحوالي عامين، فيم
من مناطق المخيم، فيما أكد أن عمال الصيانة في شركة الكهرباء سيقومون بإيصال الكهرباء 
إلى كافة مناطق المخيم خالل ساعات قليلة، يشار أن التيار الكهربائي تم قطعه عن المخيم منذ 

لالشتراك بمولدات كهرباء خاصة إلنارة منازلهم ما حدا بسكانه إلى اللجوء  ٣١/٣/٣١٣١
 .ومحالتهم التجارية مما أثقل كاهلهم وأضاف عبًأ ماديًا جديدًا عليهم
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 مخيم النيرب

في غضون ذلك ما زالت وتيرة االشتباكات العنيفة مستمرة بين قوات المعارضة السورية والجيش 
ومنطقة السجن المركزي بحلب والقرى المحيطة النظامي في المناطق القريبة من مخيم حندرات 

فيما ال يزال .به، يترافق ذلك مع تعرض المخيم للقصف بالبراميل المتفجرة بين الحين واآلخر
 666سكان المخيم يشتكون من وطأة المعاناة التي تسببت بها عملية النزوح عن مخيمهم منذ 

 .حلبيومًا على التوالي إلى المناطق المجاورة في مدينة 
أما في ريف دمشق فيعاني أهالي مخيم جرمانا من انقطاع مياه الشرب والكهرباء لساعات 
وفترات زمنية طويلة، يذكر أن المخيم الذي يعيش حالة من الهدوء مقارنة بالمخيمات األخرى 
يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة حيث يشتكي األهالي من انتشار البطالة وارتفاع أسعار 

 .غذائية وغالء إيجارات المنازلالمواد ال
ومن جهة أخرى أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من أبناء 

" ضحية بينهم  92مخيم جرمانا بريف دمشق الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية بلغ " 
عد ذلك، إلى بسبب إختطافهم وقتلهم ب 6بطلق ناري، و 6قضوا جراء القصف، فيما قضى  09

 .ذلك قضى الجئ نتيجة تفجير سيارة مخخة
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 لجان عمل أهلي
تستمر هيئة فلسطين الخيرية في مخيم اليرموك بتوزيع بعض المساعدات على العائالت في 
مخيم اليرموك وذلك في محاولة منها تخفيف معاناتهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء، حيث يشمل 

منطقة و  البويضةو  الحسينيةو  حجيرةو  العائالت النازحة من سبينةو  المشروع عائالت مخيم اليرموك
 غزال، فيما تتضمن المساعدات التي توزع ضمن مشروع "لنجعل شتاءهم دافئ" على مبلغ مادي

ذلك و  ذلك لغالء مواد التدفئة األخرى، مدفأة،و  ذلك لمساعدتهم على شراء الحطب للتدفئة،و 
 .ذلك للعائالت التي ال تملك بطانيات كافيةو  يات،للعائالت التي ال تملك مدفأة، بطان

 
في و  مدى جاهزيته ليقي العائلة من برد الشتاء،و  إلى ذلك وبحسب الهيئة يتم تقييم حالة المنزل

في حال عدم أهلية و  حال حاجته لترميم بسيط سيقوم قسم الخدمات في الهيئة بالعمل على ذلك،
 .على تأمين مأوى جديد لهم المكان الذي تسكنه العائلة يتم العمل

 
 مصر

بالرغم من تحويل التهمة التي وجهتها النيابة العامة لهم من دخول البالد بطريقة غير شرعية إلى 
وذلك بعد أن  ،" الجئًا فلسطينيًا معتقلين لدى السلطات المصرية،66الجئين حرب، ال يزال "

من الشهر  96احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في 
الماضي، حيث وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة 

المصري كان الشواطئ المصرية، والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها، يذكر أن األمن 
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" فلسطينيًا، وذلك لرفض 66قد أفرج عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال "
جميع البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو 

 .بقائهم في السجن
 

 النمسا
لى خلع مالبسه والوقوف عاريًا بالرغم من أقدم أحد الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى النمسا ع

درجة الحرارة المتدنية في النمسا، حيث قال أنه قام بذلك في محاولة منه للفت االنتباه واالحتجاج 
على تأخر إجراءات لم الشمل في أوروبا حيث نشر على صفحته على الفيس بوك "أنا خلعت 

ين الفلسطينيين والسوريين في النمسا وجميع مالبسي في البرد من الظلم الواقع علي وعلى الالجئ
أوروبا، وقد تركنا أوالدنا في مخيمات النزوح في سورية واألردن وتركيا في تغريبة فلسطينية 
جديدة وقد هربنا من الصراع في سورية من أجل حماية أطفالنا، فأنا أطالب بتسريع لم الشمل 

 ."للعائالت لجميع الالجئين
أشهر  6الشمل في معظم البلدات األوربية باتت تستغرق مدة تتراوح بين يذكر أن إجراءات لم 

والعام، مما يضع الالجئين وأسرهم في حالة من التوتر ويحملهم أعباء اقتصادية كبيرة حيث أن 
 .معظم العائالت توزعت بين سورية ولبنان وتركيا

 
 كانون األول الجاري -ديسمبر 3المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام حتى 

: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •
يومًا  56والماء لـ  ،يوماً  625على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  616لليوم 

 .على التوالي
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية"41" •
 .التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سوريةعنصرًا من جيش  "96" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي 815
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي 355
يومًا بعد سيطرة مجموعات  655: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي حندرات مخيم •

 .المعارضة عليه
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يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  933: حوالي مخيم درعا •
 .داخله

: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح -زاكيةطريق "

 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
: الوضع هادئ نسبيًا مع ينب والرمل والعائدين في حمص وحماة مخيمات جرمانا والسيدة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


