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ثمان الجئات فلسطينيات قضين تحت التعذيب في : مجموعة العمل"
و اعتقال ثالثة الجئين من أبناء مخيم خان ...سجون النظام السوري 

 "الشيح

 
 
 41  لضحايا التعذيب من ضحية جديدة تم التعرف عليهم ضمن الصور المسربة

 .سجون النظام السوري
  استمرار توزيع المساعدات الغذائية على أبناء مخيم اليرموك واتفاق وشيك حول

 .مبادرة تحييد المخيم
 أزمات اقتصادية خانقة يعاني منها أبناء مخيم العائدين في حماة. 
 هاإجراءات السلطات اللبنانية تحول دون دخول فلسطينيي سورية إلى أراضي. 
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 احصائيات 
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئات 

الالجئة سميرة : بلغ ثمان ضحايا هن النظام الفلسطينيات اللواتي قضين تحت التعذيب في سجون 
 ،4192-8-99من سكان مخيم اليرموك قضت تحت التعذيب يوم ( 9191مواليد )السهلي 

من أبناء مخيم اليرموك، والشابة ( عاما   42" )ورهف غيث إسماعيل"، و"نسرين محمود جابر"و
إسالم عمار أبو "الشابة و  ما  عا 44" بيسان عبد الغني "الشابة و  عاما ، 91" هدى جابر حمدان "

من حمص، حيث تم التعرف عليهن من خالل احدى المعتقالت " ابتسام عرفة"سنة، و 42" راشد
أفرج عنها، حيث صرحت بأسماء بعض المعتقالت الفلسطينيات اللواتي قضين تحت التي 

فيما تستمر االجهزة  ،التعذيب حيث لم ينشر صور لمعتقالت على موقع شهداء تحت التعذيب
 .الجئة فلسطينية 52األمنية السورية باعتقال 

 
 ضحايا

لضحايا التعذيب في  ضحية فلسطينية جديدة تم التعرف عليهم ضمن الصور المسربة 92
رهــف "من حمص، و" ابتسام عرفة"السجون السورية بينهم ثالثة نساء هن الالجئة الفلسطينية 

عاما  من أبناء مخيم  42" رنا المصري " من أبناء مخيم اليرموك، و( عاما   42" )غيث إسماعيل
سبعة أشهر من مكان أُعتقل منذ ( عاما   49" )كفاح خالد شقير"درعا، كما تم التعرف على صورة 

من ( 9189)مواليد " محمود عبد الرحيم محمود"توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموك، و
على أحد  4195سكان منطقة الحجر األسود في ريف دمشق، وقد أُعتقل في شهر يـنـايـر عام 

نور "، وغسان بشتاوي، و"أحمد حسام عمايري "الحواجز بالقرب من مخيم جرمانا، كما قضى 
من بلدة " دمحم فايز ظاهر"من أبناء مخيم اليرموك، والالجئ " باسل نبيل خرما"و "الدين داود

من أبناء مخيم خان " حسين ظاهر"و ،من أبناء مخيم خان دنون " دمحم فرج" "و جديدة عرطوز،
، ضمن الصور المسربة للضحايا التي قضت "مازن قدورة"و ،"الشيح، وسامر حسيب نجيب زهران

تحت التعذيب في سجون النظام السوري، حيث تم التعرف عليهما من خالل الصور التي بثها 
وبذلك يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين الذين تم التعرف عليهم من  ،موقع شهداء تحت التعذيب

 .الجئا  فلسطينيا   42الصور المسربة إلى 
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 أحمد حسام عمايري 

 آخر التطورات
األوروبية بتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء مخيم اليرموك عند نقطة استمرت حملة الوفاء 

التوزيع الجديدة في شارع فلسطين دون أية معوقات أو مشاكل تذكر، إلى ذلك قامت قوات األمن 
بعد يوم من اعتقالها عند نقطة توزيع " فوزية سالمة " السوري باإلفراج عن الالجئة الفلسطينية

 .المساعدات

 
 تمرار توزيع المساعدات في مخيم اليرموكاس

أما على صعيد التفاوض من أجل فك الحصار عن مخيم اليرموك فقد قالت بعض صفحات 
إن وفد التفاوض الذي دخل يوم :" الموالية للنظام السوري ( الفيسبوك)موقع التواصل االجتماعي 

ة تحييد المخيم، كما تم أول أمس إلى مخيم اليرموك قد توصل إلى اتفاق مبدئي حول مبادر 
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 والتي تتضمن، 4192االتفاق على تفعيل بنود المبادرة التي تم طرحها في وقت سابق من عام 
تشكيل لجنة مشتركة تتواجد عند نقاط و  اخراج المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية،

 ، المسلحين داخل المخيمو  التماس مؤلفة من الحكومة السورية ومنظمة التحرير
وفي سياق متصل اليزال سكان اليرموك يعانون من استمرار الحصار المفرض عليهم من قبل 

يوما  على التوالي، كما يشتكون ( 998)الجيش السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له منذ
 .يوما  على التوالي( 988)يوما ، والماء لـ ( 918)من انقطاع الكهرباء منذ أكثر من 

وباالنتقال إلى ريف دمشق فقد قام عناصر حاجز كوكب التابع لقوات الجيش واألمن السوري 
" ،و"خالد صالح نوفل"،و "خالد خميس االحمد:" باعتقال ثالثة من أبناء مخيم خان الشيح هم

 .، وذلك أثناء عودتهم من عملهم إلى المخيم"رضا محمود سليمان 
مضطرون للعبور من خالل حاجز كوكب على الرغم من يشار إلى أن أبناء مخيم خان الشيح 

كون جميع الطرقات الواصلة بين مخيم خان الشيح وبين المناطق  ،استمراره باعتقال أبناء المخيم
 .(خان الشيح -زاكية )المجاورة مغلقة باستثناء طريق 

خانقة ومن جهة أخرى يعاني أبناء مخيم العائدين في حماة من أزمات معيشية واقتصادية 
ضاعفت من معاناتهم في ظل انتشار البطالة، وضعف الموارد المالية ألبناء المخيم الذين 
دلب  يستقبلون عشرات العوائل النازحة إلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن دمشق وحلب وا 
وريف وحماة ودير الزور والرقة ودرعا والالذقية من المخيمات الفلسطينية وذلك نتيجة التدهور 

ألمني في مناطقهم، إال أن األهالي يرزحون تحت وطأة الخوف وعدم اإلستقرار بسبب الطوق ا
حمالت الدهم و  األمني المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج المخيم،

 .واإلعتقال التي يقوم بها الجيش النظامي بين الحين واآلخر

 
 مخيم العائدين في حماة
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 نلبنا
اإلجراءات المشددة التي اتخذها األمن العام اللبناني عند الحدود السورية اللبنانية تحول ال تزال 

جه و  دون دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، بعد إقرار إغالق الحدود في
 .الفلسطينيين من قبل الحكومة اللبنانية

، إلى قرابة 4195بداية عام  فقد انخفضت أعداد الالجئين من قرابة ثمانين ألف الجئ مع
عادت األرقام  4192يونيو / وفي بداية حزيران.يوليو من العام نفسه/ الجئا  في تموز 24222

أعلنت األونروا أن اإلحصائيات تشير  4192نوفمبر / وفي تشرين الثاني.22211لترتفع حتى 
األونروا بأن اعداد  قالت 4192الجئا ، وفي عام  22259إلى أّن أعداد الالجئين تقلصت إلى 

رغم أن السلطات اللبنانية لم تسمح دخول  293511الالجئين الفلسطينيين السوريين ارتفع إلى 
 .الفلسطينيين ألراضيها منذ أن أصدر قرارها بمنعهم دخول لبنان

 
 5162/ مارس ــ آذار / 61احصاءات وأرقام حتى 

وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئا  فلسطينيا  سوريا  ( 53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 666)يوما ، والماء لـ ( 196)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 166)لليوم 

 .ضحية( 635)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئا  في ( 616163)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 61) •

الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 16111)الجئا  في لبنان، ( 26.211)األردن و
 .4192لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 251)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 969)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 196)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)المياه عنه ودمار حوالي يوما  النقطاع ( 222)حوالي  :مخيم درعا •
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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 •
 (.ن الشيحخا -زاكية )باستثناء طريق 


