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 "ثالثة فلسطينيين قضوا يوم أمس تحت التعذيب في سجون األمن السوري"

 
 

 
 

 

  (166) الجئ فلسطيني قضوا في سورية تحت التعذيب. 

 توزيع كمية من المساعدات على أهالي مخيم اليرموك. 

  توقف دوام طالبها استثنائياً في مخيم جرمانامدارس األونروا. 

 استمرار الحصار على مخيم اليرموك. 

 أزمات معيشية يعاني منها أهالي مخيمي جرمانا ودرعا. 
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 ضحايا 
ثالث ضحايا فلسطينيين قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهم يوم أمس، 

تحت التعذيب " حسام سخنيني"و" سخنينيناصر "والشقيقان " أشرف عاطف عمر"حيث قضى 
ضحية ( 611)في سجون النظام السوري، مما يرفع عدد ضحايا الموت تحت التعذيب إلى 

 .قامت المجموعة بتوثيقها
 

 التطورات الميدانية
أدخلت يوم أمس كمية محدودة من المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين 

امن ذلك مع السماح لعدد من الحاالت اإلنسانية بالخروج من المخيم، في جنوب دمشق، حيث تز 
حين سمعت أصوات إشتباكات عنيفة في محيط مخيم درعا جنوب سورية، أما في مخيم جرمانا 
فال يزال الدوام في مدارس األونروا مقتصرُا على الطاقم اإلداري والتدرسي فقط وذلك كإجراء 

سبب عمليات القصف التي تستهدف محيط المخيم، وفي ريف دمشق احترازي من قبل األونروا ب
تخيم حالة من الهدوء على أحياء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، وفي ذات السياق تم 
فتح الطرق الواصلة بين بلدة قدسيا واألحياء المجاورة لها، ويشار أن البلدة تستقبل المئات من 

 .عن مخيماتها بسبب الحصار والقصفالعائالت الفلسطينية النازحة 
 

 الوضع المعيشي
تستمر األزمة في مخيم اليرموك المحاصر منذ حوالي التسعة أشهر حيث يعاني األهالي من 

ضحية بسبب الجفاف الناجم عن نقص ( 641)نقص التغذية والمواد الطبية مما أدى إلى وقوع 
اني أهالي مخيم جرمانا من إرتفاع أسعار التغذية والرعاية الصحية فيه، أما في ريف دمشق فيع

يجارات المنازل، أما مخيم درعا فيعاني من أزمات صحية ومعيشية بسبب  المواد التموينية وا 
أما مخيم حندرات في حلب فقد تعرضت منازله لدمار كبير نتيجة  ،األعمال العسكرية في محيطه

البراميل المتفجرة والذي تسبب القصف المتكرر والعنيف الذي أصاب المخيم خاصة القصف ب
 .بدمار مساحات كبيرة منه
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 من آثار الدمار في مخيم حندرات

 لجان عمل أهلي
تابعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مشروعها باستصالح بعض المساحات في مخيم 

المفروض على اليرموك لزراعتها بالخضراوات محاولة منها للتخفيف من آثار الحصار المشدد 
 .المخيم

وفي ذات السياق أقامت مؤسسة جفرا وبالتعاون مع األونروا نشاطًا ترفيهيًا وثقافيًا تحت عنوان 
 .وذلك في عدد من مدارس مخيم العائدين بحمص" بسمة طفل"

 
 استصالح بعض المساحات في مخيم اليرموك
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 إفراج
 :مخيم النيرب، وهمأفرج األمن السوري يوم أمس عن أربعة شبان من أبناء 

، وذلك "محمد جميل اسماعيل"و "ماجد غسان مغامس"، و"عبدهللا الباش"، "محمود أبو صابر"
 .بعد اعتقال دام ألكثر من شهر

 
 أحد الشباب المفرج عنهم في مخيم النيرب


