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ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام : مجمووعة العمل"
 "ضحية والعدد مرشح لالزدياد( 103)السوري إلى 

 
 
 دعوات في مخيم اليرموك للتظاهر والمطالبة بالمعتقلين من أبناء المخيم. 

 اعتقال شاب فلسطيني أثناء توزيع المساعدات في مخيم اليرموك المحاصر. 

 ظهور حاالت إصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي في مخيم جرمانا. 

 اعتقال الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

  البيت الفلسطيني في هولندا ينظم زيارة ألحد مراكز اللجوء لتفقد أوضاع فلسطينيي
 .ريةسو
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 ضحايا
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارتفاع عدد ضحايا 

ضحية فلسطينية تم توثيقها، وذلك بعد أن قضى كل من ( 103)التعذيب في سجون النظام إلى 
ري، من سكان مخيم اليرموك، تحت التعذيب في سجون النظام السو " محمود دمحم موعد"الشباب 

من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام السوري، الذي " طارق موعد"والالجئ 
التابع لوكالة األونروا في منطقة المزة بدمشق، ( DTC)اعتقل من داخل مركز دمشق للتدريب 

 .6036-33-30، بعد أن فقد بتاريخ (عاما   62" )دمحم خالد فؤاد أبوعيد"والالجئ 
 .على الضحايا عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام السوري  حيث تم التعرف

ومن جانبها تؤكد مجموعة العمل أن العدد مرشح لالزدياد، وذلك بسبب التعذيب واألوضاع 
 .الجئا  على األقل من المعتقلين الفلسطينيين لدى النظام السوري ( 487)السيئة التي تواجه 

 
 "طارق موعد"و "فؤاد أبوعيددمحم خالد " الضحايا

 آخر التطورات
دعا عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك، للتظاهر اليوم الجمعة والمطالبة بإطالق سراح 
الالجئين الفلسطينيين السوريين المعتقلين لدى األمن السوري، وذلك على خلفية قيام عناصر من 

من أبناء مخيم اليرموك، وذلك " محمود تميم"األمن السوري، اليوم، باعتقال الالجئ الفلسطيني 
عند نقطة توزيع المساعدات على األهالي المحاصرين في اليرموك، فيما ناشد ناشطون داخل 
المخيم األونروا، والسفارة الفلسطينية في دمشق سرعة التدخل لإلفراج عن الشاب المعتقل، 

 .وضمان سالمته
بعض المساعدات اإلغاثية العاجلة على  وفي موضوع ذي صلة استؤنف يوم أمس توزيع

الالجئين الفلسطينيين المحاصرين في مخيم اليرموك، حيث يخضع المخيم لحصار مشدد يفرضه 
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( 237)القيادة العامة على المخيم منذ حوالي  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
يوما  ( 387)والماء منذ حوالي  يوما ،( 297)يوما ، يترافق مع انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 

 .على التوالي

 
 "محمود تميم"

وباالنتقال إلى ريف دمشق، فقد أعلن مصدر طبي من داخل مخيم جرمانا حاالت إصابة 
وسط تخوف من انتشار المرض بين سكانه، خاصة بين  ،بالتهاب الكبد الوبائي بين أهالي المخيم
 .طالب المدارس، وسكان مراكز اإليواء

يذكر أن مخيم جرمانا قد شكل وجهة للمئات من العوائل الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها 
 .بسبب القصف والحصار

 
 مخيم جرمانا
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أما في حمص، فسجل اعتقال األمن السوري لالجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص 
العمر، من أهالي مدينة صفد في في بداية العقد الثالث من " غسان أحمد الغضبان" الشاب: هما

وهو في العقد  9/1/6032يوم " مصطفى الروبة"والشاب  ،6032/1/4فلسطين اعتقل يوم 
 .الثاني من العمر، من أهالي مدينة صفد في فلسطين

 –مارس / 33وعلى صعيد آخر نظم وفد من أعضاء البيت الفلسطيني في هولندا يوم األربعاء 
وذلك بهدف تفقد أوضاع فلسطينيي  ،Diunrellو katwijkآذار الجاري زيارة إلى مركزي اللجوء 

 .سورية وتقديم يد العون والمساعدة لهم واالستشارات القانونية والنصائح لهم
الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل ( 64911)ال يقل عن  الجدير بالذكر أن ما
 .األربع سنوات األخيرة

 
 في هولندا كز اللجوءازيارة إلى مر ال

 1032/ مارس ــ آذار / 31احصاءات وأرقام حتى 
الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 13911)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

الماء لـ و  يوما ،( 496)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 436)لليوم 
 .ضحية( 331)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 386)

الجئا  ( 306483)خارجها منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى ( 80) •
الجئا  في مصر، وذلك وفق ( 46000)الجئا  في لبنان، ( 236100)في األردن و

 .6032لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 234)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : ةمخيم السبين •
 .يوم على التوالي( 682)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 483)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(30)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 113)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :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 


