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قضوا خالل النصف ( الجئ فلسطيني سوري 164مجموعة العمل: )"
 "4141األول لعام 

 
 
 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح يسفر عن ضحيتين. 

 توزيع بعض الوجبات الغذائية على األهالي المحاصرين في مخيم اليرموك. 

 األمن السوري يعتقل ثالثة الجئين من مخيم العائدين. 

 .داعش" تفرج عن الجئ فلسطيني اختطفته منذ حوالي ثالثة أشهر" 

 األمن السوري يفرج عن الجئ فلسطيني. 
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 آخر التطورات
مل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين أعلن فريق التوثيق في مجموعة الع

إثر الحرب الدائرة في سورية  4102الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل النصف األول لعام 
( في 42( في درعا و)22)و ( ضحية من أبناء مخيم اليرموك402( ضحية منها )260قد بلغ )

( في مخيم جرمانا  8)و ( في مخيم خان دنون5)و ( في مخيم خان الشيح06)و حلب ومخيماتها
( مخيم 5)و ( تجمع الحسينية3)و ( مخيم العائدين حماة 2) و ( مخيم العائدين حمص3و)

( 66( في مدينة دمشق وريفها باإلضافة إلى )28)و ( مخيم السيدة زينب0الرمل في الالذقية و)
 ضحية في مناطق مختلفة من سورية.

ضى الشاب "أيهم عبد الرحيم" تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وفي سياق ليس ببعيد ق
 " الجئًا قضوا تحت التعذيب في سورية.466يذكر أن المجموعة كانت قد وثقت أسماء "

 
 أيهم عبد الرحيم

وعلى صعيد آخر تعرض محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق لقصف 
من األهالي الذين يقطنون هناك فيما لم يتم التعرف على عنيف أسفر عن وقوع ضحيتين 

هويتهما حتى اآلن، يذكر أنه خالل األيام الثالثة الماضية ارتفعت حدة األعمال العسكرية في 
محيط المخيم حيث قامت الطائرات الحربية أول أمس بقصف صاروخي لعدد من المزارع، إلى 

الصحية فيه حيث ال يقدم مستوصف وكالة األونروا  ذلك اليزال المخيم يعاني من تدني الخدمات
 الوحيد المتبقي في المخيم سوى بعض الخدمات الصحية البسيطة.
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أما في دمشق فقد قامت "مؤسسة عطاء الخيرية" بتوزيع بعض الوجبات الغذائية على األهالي 
 ،ية والطبيةالمحاصرين في مخيم اليرموك، حيث يعاني المخيم من نقص حاد في المواد الغذائ

وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على المخيم منذ حوالي العام والنصف من قبل 
" الجئًا 056القيادة العامة، حيث راح ضحيته " –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

فلسطينيًا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية في مخيمهم، يذكر أن انقطاع المياه عن 
" يومًا يأتي ذلك في ظل شح شديد 88ازل المخيم اليزال مستمرًا منذ أكثر من "جميع من

 .بالمحروقات وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المخيم

 
 توزيع الوجبات الغذائية في مخيم اليرموك

وباالنتقال إلى حمص فقد قام األمن السوري باعتقال ثالثة الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم 
بحمص هم: "خلدون موسى شطارة" في العقد الرابع من العمر نازح من أهالي مخيم العائدين 

"محمد عوض" من منزله في و النيرب في مدينة حلب، من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين،
مخيم العائدين، علمًا أنه في العقد الخامس من العمر، من أهالي قرية طيرة حيفا في فلسطين، 

، من منزله في مخيم العائدين، وهو في العقد 4102/00/0سن غنام" يوم فيما تم اعتقال "رجا ح
 الرابع من العمر، من أهالي قرية طيرة حيفا في فلسطين.

وفي سياق متصل أفرج ما يعرف بتنظيم "داعش" عن الالجئ "باسل هيثم حوراني" وذلك بعد 
النيرب بحلب كان قد اختطاف دام لحوالي ثالثة أشهر، يذكر أن الحوراني من أبناء مخيم 

اختطف أثناء محاولته الوصول إلى تركيا عبر الشمال السوري، إلى ذلك أفرج األمن السوري عن 
الالجئ "أحمد حمود" وهو في العقد الخامس من العمر، من أهالي قرية ترشيحا في فلسطين 

 وذلك بعد اعتقال دام عدة أشهر.
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 باسل هيثم حوراني

 كانون األول الجاري -ديسمبر 5سورية احصائيات وأرقام حتى المخيمات الفلسطينية في 
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  55يومًا، والماء لـ  611على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  545لليوم 
 ضحية. 451على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 " الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية.14" •
 " عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية.66" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 يوم على التوالي. 141
لي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : الجيش النظامي يستمر بمنع األهامخيم السبينة •

 يومًا على التوالي. 061
يومًا بعد سيطرة مجموعات  561: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 المعارضة عليه.
يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  405: حوالي مخيم درعا •

 داخله.
النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء : استمرار مخيم خان الشيح •

 خان الشيح". -طريق "زاكية
 : استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة.مخيم خان دنون •
: الوضع هادئ نسبيًا مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 فيها. مع استمرار األزمات االقتصادية


