
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

مارس المنصرم في  –الجئ فلسطيني قضوا خالل شهر آذار  011"
 "تحت التعذيب" 38"بينهم ...سورية

 
 
  ثمانية الجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بينهم امرأة

 .حامل

  احتجاجية لكوادر الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم اليرموكوقفة. 

 العائالت المهجرة إلى مخيم جرمانا تشكو من تردي أوضاعها المعيشية. 

 توزيع علب حليب على أطفال فلسطينيي سورية في مخيم البداوي. 
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 غباري نور 

 احصائيات
الجئ "100"كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن

الجئًا قضوا تحت " 38"مارس الفائت، بينهم  –فلسطيني قضوا في سورية خالل شهر آذار 
الجئين نتيجة الحصار وقلة الرعاية " 5"التعذيب في سجون النظام السوري، بينما قضى 

نتيجة إصابتهم بطلق ناري، والجئان برصاص قناص، وآخران قضيا بعد خطفهما " 5"و الطبية،
والجئ قضى اغتيااًل، وضحية قضت ألسباب مجهولة حيث وثقت حالة الوفاة دون ثم قتلهما، 
 .التفاصيل

 
 اضحاي

ثمان ضحايا فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية بينهم خمسة الجئين تم 
 : التعرف على جثامينهم من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون السورية هم

نور "و" يامن جهاد سعدية" ، و"نضال جهاد سعدية" لشقيقان ا
من أبناء مخيم اليرموك، " ياسر إبراهيم الجودة”، و"غباري 

مجند في جيش التحرير الفلسطيني وهو '' حسين أبو طيون "و
من أبناء منطقة دمر، حيث قضى بعد اعتقال دام ألكثر من 

ئة الالج: ب هنعامين، فيما قضت ثالث نساء تحت التعذي
عامًا من سكان حي  22'' نادين أبو صالح''الفلسطينية 

التضامن في دمشق، وذلك بعد اعتقال دام عام ونصف، 
قبل اعتقالها وتم " حامل في شهرها الخامس "يذكر أنها كانت 

تسليم هويتها الشخصية لذويها، كما قضت كل من 
، بعد (عاماً  28" )لينا عادل أبو الهيجاء"و( عاماً  20")حنين عادل أبو الهيجاء "الشقيقتين

 .وقد تم تسليم بطاقاتهن الشخصية لذويهن ،وهما من سكان دمشق ،اعتقال دام عامين ونصف
وبذلك ترتفع احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لضحايا التعذيب في 

 .ضحية فلسطينية" 873"السجون السورية إلى 
 

 آخر التطورات
من كوادر ومتطوعي جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم اليرموك يوم أمس نّفذ عدد 

الطواقم الطبية في المخيم، كما عبروا و  وقفة تضامنية، وذلك احتجاجًا على استهداف الكوادر



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

الذي اغتيل بطلق ناري " يحيى عبد هللا الحوراني" عن ادانتهم الغتيال الناشط اإلغاثي والطبي
  .لى مشفى فلسطينأثناء توجهه إ

 
 في مخيم اليرموك وقفة تضامنيةال

واالتحاد الدولي ( ICRC)وبدورها أدانت كل من اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف 
يحيى عبد "جريمة اغتيال الناشط اإلغاثي والطبي( IFRC)لجمعيات الهالل والصليب األحمر 

احترام القانون الدولي اإلنساني واالمتناع عن  ، ودعوا أطراف النزاع في سورية إلى"هللا حوراني
 .مهاجمة العاملين في المجال اإلنساني وكذلك المستشفيات وسيارت اإلسعاف

إلى ذلك تواصل الجمعيات الخيرية واإلغاثية في مخيم اليرموك استصالح األراضي في المخيم 
ر الشتوية والصيفية واالعتناء بها، حيث تقوم تلك الجمعيات بزرع تلك األراضي بالخضا

، وريها وتسميدها، ومن ثم حصادها، ليتم توزيعها على ..(كالسبانخ، السلق، الفجل، البصل
أهالي اليرموك، وذلك في محاولة منها لسد النقص الشديد في الغذاء والمؤن داخل المخيم 

 388منذ الناجم عن استمرار الحصار المفروض عليه من قبل الجيش السوري والقيادة العامة 
 .يومًا على التوالي

في غضون ذلك تعاني العائالت الفلسطينية التي تقطن مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين من 
أزمات معيشية واقتصادية ضاغطة جراء استمرار أحداث الحرب في سورية، حيث يشتكي 

 .األهالي من ارتفاع إيجارات المنازل وأسعار المواد التموينية
الطبي فيعاني المخيم من وجود بعض الحاالت المرضية المصابة بالتهاب الكبد  أما من الجانب

الوبائي بين أهالي المخيم بسبب المياه الملوثة، األمر الذي أصاب األهالي بالخوف من ازدياد 
 .انتشار المرض بينهم وخاصة بين األطفال
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 لبنان
العناية الطبي في مخيم  قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان وبالتعاون مع مستوصف

البداوي، بتوزيع علب حليب أطفال، على العائالت الفلسطينيية السورية المهجرة إلى لبنان التي 
 .ال يقل أعمار أطفالها عن السنة

 
 5102/ مارس ــ آذار / 80احصاءات وأرقام حتى 

األربع سنوات الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل ( 53988)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 308)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 388)لليوم 

 .ضحية( 038)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 518)
الجئًا ( 016333)فروا من سورية إلى خارجها منهم ألف الجئ فلسطيني سوري ( 31) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 36111)الجئًا في لبنان، ( 206811)في األردن و
 .2015لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .توالييوم على ال( 285)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 215)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 313)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)ي يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوال( 821)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


