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" داعش" حصار بسبب اليرموك في الصحية األوضاع تدهور

 المخيم في للمدنيين" النظام"و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الماضي" شباط" خالل سورية في قضوا فلسطينيا  ( 27")العمل مجموعة" •
 متفاوتة ألسباب

 نبيه" الفلسطيني الالجئ اعتقال يواصل السوري األمن الرابع، للعام •
 "عواد

 لم" طلب ترفض السويدية الهجرة مصلحة تحقيقاتها، في خطأ بعد •
 .سوري فلسطيني الجئ" شمل
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  التطورات آخر
 في متسارعا   تدهورا   بدمشق الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم يشهد
 متعددة بأمراض المخيم أبناء من المئات أصيب حيث الصحي، الوضع
 .والكلية الكبد بأمراض معظمها يتعلق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسبب العمل عن متوقفة المخيم ومشافي مستوصفات جميع تزال ال فيما
 باستثناء المتخصصة، الطبية الكوادر تواجد وعدم الطبية المواد نفاد

 بسبب وذلك األولية، الطبية الخدمات بعض يقدم الذي فلسطين مشفى
 القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حواجز استمرار
 منذ مدني آالف( 5-3) نحو على المشدد حصارها بفرض مستمرة العامة

 نقص بسبب قضوا الجئا  ( 185) ضحيته راح والذي يوما  ( 1352)
 مساحات على" داعش" تنظيم وسيطرة جهة، من الطبية، والرعاية التغذية
 .أخرى جهة من 2015 إبريل مطلع منذ اليرموك مخيم من واسعة
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 بدعم اليرموك مخيم على سيطرته فرض قد كان" داعش" تنظيم أن يذكر
سناد  المخيم، داخل يتواجدون كانوا الذين النصرة جبهة عناصر من وا 
 إلى اليرموك مخيم أبناء من تبقى ممن اآلالف نزوح إلى أدى الذي األمر

 .حياتهم على خوفا   المجاورة البلدات
 

 من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أعلن مختلف، موضوع وفي
( 27) قضاء الماضي شباط شهر خالل وثق أنه سورية، فلسطينيي أجل
 .عديدة ألسباب قضوا فلسطينيا   الجئا  
 مع القتال في مشارك بين تراوحت قضائهم أسباب أن الرصد فريق وقال
 قضى من ومنهم المسلحة، المعارضة مجموعات أو السوري النظام قوات
 عناصر يد على إعدامهم تم وآخرين النظام سجون في التعذيب تحت
 بسبب قضى أو قنصه تم من الضحايا ومن داعش، - الدولة تنظيم

 .القصف
 على النظام قوات قصف بسبب قضوا الجئين( 4) أن التوثيق، فريق وأكد
 خالل الجئا  ( 13) قضى فيما والمزيريب، درعا ومخيم اليرموك مخيم

 في( 3) منهم الموالية ومجموعاته النظام جانب إلى القتال مشاركتهم
 القدس لواء مجموعة من( 4)و الفلسطيني التحرير جيش صفوف
 .للنظام الموالية

 مشاركتهم خالل قضوا الالجئين من ضحايا( 3) أسماء توثيق تم كما
 إعدامهم تم الالجئين من( 4) و المسلحة، المعارضة قوات مع القتال
 الالجئين من( 2)و اليرموك ممخي في داعش عناصر يد على ميدانيا  
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 برصاصة قضت فلسطينية والجئة النظام، سجون في التعذيب تحت قضوا
 أطراف على المتواجدة المعارضة مجموعات عناصر من أنها يرجح قناص
 .الشرقية اليرموك مخيم
 الالجئين من ضحية( 3453) وثقت العمل مجموعة أن إلى يشار

 .سورية في الحرب أحداث بدء منذ قضوا الفلسطينيين
 

 الفلسطيني الالجئ اعتقال السوري النظام يواصل صلة، ذي موضوع وفي
 األمنية األجهزة اعتقلته أن بعد وذلك عاما ،( 67'' )عواد أحمد نبيه''

 في بالمزة سعد الشيخ منطقة في منزله من 2013 عام في السورية
 . اللحظة حتى عنه معلومات أية يوجد وال دمشق، العاصمة

 
 عن والمعلومات الرسائل من العديد تلقت العمل مجموعة أن إلى يشار

 صعوبات من الرغم على تباعا   توثيقها تم حيث الفلسطينيين، المعتقلين
 المعتقلين مصير على بالتكتم السوري النظام استمرار ظل في التوثيق

 معتقال  ( 1169) اآلن حتى المجموعة ووثقت اعتقالهم، وأماكن وأسمائهم
 . معتقلة( 83) منهم السوري النظام سجون في لسطينيا  ف
 
" شمل لم" طلب السويدية الهجرة مصلحة رفضت فقد السويد، في أما

 استنادا   وذلك ،"عليان محمد" السوري الفلسطيني الالجئ قدمه للعائلة
 .قضيته ليست آخر شخص لقضية تعود أسباب على
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 3 منذ السويدية اإلقامة على الحاصل عليان أن" الكومبس" موقع وقال
 المحاذية فيكخو، مدينة في منزله بريد لصندوق تفقده عند ُصدم سنوات،

 الشمل لم طلب أن اعتبار على المصلحة من السريع بالرد ليونشوبينغ،
 واحد، شهر إال المقدم طلبه على يمر لم وهو طويلة، ألشهر يحتاج
 في الموضحة الرفض أسباب أن اكتشف عندما أكبر صدمته وكانت
 عليان محمد أسم تضمن القرار أن من بالرغم آخر لشخص تعود القرار،
 .قضيته ورقم
 
 مصلحة مقر إلى توجه أنه الكومبس لموقع" عليان" قال جانبه، من

 بالرفض، قوبل سؤاله لكن حصل، ما عن مستفسرا   مدينته في الهجرة
 إليها، عائد الشمل لم باعتبار زوجته من توكيل على الحصول منه وطلبوا
 على للحصول المصلحة مقر إلى عليان عاد التوكيل، على حصوله ومع

 موظفة على بدى إنه: " اإلطار هذا في ويقول القضية عن معلومات
 ملفه، في آخر شخص أسم وجدت عندما االستغراب عالمات المصلحة

 في القرار متخذي من حصل يكون قد ما خطأ وجود إلى له مشيرة
 ".الفور على بالقرار طعن تقديم منه طالبة المصلحة،

 
 2017/ مارس – آذار 4 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3453) •
 .امرأة( 455) بينهم توثيقهم من
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 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينيا   معتقال  ( 1169) •
 . امرأة( 83) بينهم السوري

 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •
 . التوالي على( 1352) يومه يدخل اليرموك مخيم على

 والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا  ( 190) •
 . اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب الطبية

 وعن يوما  ( 1057) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 . يوما  ( 865) منذ اليرموك مخيم

 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوما ،( 1401)
 . يوما( 135)
 العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •

 . أيام( 1206) منذ منازلهم إلى
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد يقدر حين في ،20166 منتصف
 وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،( 31) بحوالي
 .سوري فلسطينيي ألف غزة وفي آالف،( 8) تركيا

 


