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معتقاًل فلسطينيًا " 428"عشية يوم األسير الفلسطيني مجموعة العمل "
 "الجئًا قضوا تحت التعذيب" 242"في سجون النظام، و

 
 
 

 تأزم الوضع الصحي في مخيم اليرموك وسط اشتباكات متقطعة وحصار مشدد. 

 واقع معيشي مأساوي يعاني منه أهالي مخيم درعا جنوب سورية. 

 أحد عناصر فتح االنتفاضة يقضي إثر االشتباكات في مخيم اليرموك. 

 استمرار توزيع المساعدات اإلغاثية على النازحين من اليرموك إلى يلدا. 

  مهاجراً انطلقوا من ليبيا" 04"أنباء عن غرق مركب يقل. 
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 إبراهيم أحمد عبد الرحمن 

 مجموعة العمل
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عشية يوم األسير 

الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في معتقالت النظام " 283"الفلسطيني عن توثيق معلومات 
في سجون النظام  معتقاًل فلسطينياً " 838"السوري، فيما تشير إحصاءات المجموعة إلى وجود 

السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا 
التعذيب أكبر مما تم اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام 

الت السوري، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحا
 .خوفًا من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية

 
 ضحايا

أعلنت حركة فتح االنتفاضة عن قضاء أحد عناصرها 
، وذلك إثر االشتباكات "إبراهيم أحمد عبد الرحمن"وهو 

من " فتح االنتفاضة"التي اندلعت في اليرموك، يذكر أن 
 .المجموعات الفلسطينية المحسوبة على النظام السوري

 
 اليرموكمخيم 

يعاني مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق من أزمات صحية خانقة وذلك بسبب نفاد 
جميع المواد الطبية داخل المخيم، حيث ال تزال حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

 .يوماً ( 056)القيادة العامة تفرض حصارًا خانقًا على أهالي المخيمات منذ  –الشعبية 
داعش للمخيم مطلع الشهر الجاري، والذي تم بتواطئ مع جبهة  –اقتحام تنظيم الدولة  فيما أدى

النصرة التي سهلت دخول مجموعات داعش إلى المخيم، إلى تفاقم األزمات اإلنسانية داخله، 
 .فحتى اليوم هناك عشرات الجرحى ممن لم تتوفر الرعاية الطبية الالزمة لهم

ن اإلغاثيين من أبناء اليرموك اضطروا إلى مغادرته خوفًا على يذكر أن العشرات من الناشطي
 .باعتقال العشرات من أبناء المخيم" داعش"حياتهم وذلك بعد قيام 

لليرموك تزامن مع قصف عنيف بالبراميل المتفجرة التي استهدفت " داعش"ويشار أن اقتحام 
وهو المشفى الوحيد " مشفى فلسطين" مناطق متفرقة منه متسببًة بدمار هائل في أبنية المخيم منها

 .الذي كان يعمل بطاقته الدنيا داخل اليرموك
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داعش وجبهة النصرة من جهة، وبين  –فيما تستمر االشتباكات المتقطعة بين تنظيم الدولة 
كتائب أكناف بيت المقدس وشباب المخيم من جهة أخرى، حيث تسيطر مجموعات داعش 

 %(06)ساحة المخيم، فيما تسيطر أكناف بيت المقدس على من م%( 86)والنصرة على حوالي 
 %(.06)القيادة العامة على حوالي  –الجيش السوري والجبهة الشعبية و 

 
 مخيم اليرموك

 درعا
تستمر معاناة أهالي مخيم درعا جنوب سورية وذلك بسبب أعمال القصف واالشتباكات المتكررة 

الدائرة فيها، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب 
من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاع إنسانية غاية في (% 06)حوالي 

 .الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي
أما صحيًا فال يتوافر في المخيم أي مشفى أو مركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية 

لمواد والمعدات الطبية الالزمة لالسعافات األولية، يضاف إليها عدم توافر سيارات إسعاف لنقل وا
الجرحى لتلقي العالج خارج المخيم، كما أن قناصة الجيش النظامي يعيقون وصول سيارات 
اإلسعاف إليه، وفي حال نجح األهالي بإخراج أحد المرضى خارج المخيم فإن األردن ترفض 

جئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصابًا، وأمام ذلك الواقع الصحي المتردي دخول أي ال
حذر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار األمراض في صفوف األهالي، خاصة مع 
اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي 

 .يوماً ( 200)
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 ليلجان عمل أه
بتوزيع بعض الحصص الغذائية على العائالت " األونروا"قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 .النازحة من مخيم اليرموك إلى بلدتي يلدا وبيت سحم المجاورتين للمخيم
يذكر أن حوالي ألف عائلة فلسطينية نزحت عن مخيم اليرموك إلى بلدتي يلدا وبيت سحم 

 .داعش الذي اقتحم مخيمهم مطلع الشهر الجاري –تنظيم الدولة المجاورتين وذلك خوفًا من 
القيادة العامة منعت وقتها  –ويشار أن حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

األهالي من الخروج من المخيم عبر حواجزهما مما أجبر األهالي على النزوح إلى البلدات 
 .المجاورة للمخيم

 
 منطقة يلدا توزيع المساعدات في

 إيطاليا
وردت أنباء لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تتحدث عن غرق أحد القوارب المطاطية 

مهاجرًا " 86"مما أدى إلى فقدان حوالي  ،التي انطلقت من ليبيا متوجهة نحو الشواطئ اإليطالية
 .غير شرعي كانوا على متن القارب، فيما لم تعرف جنسياتهم حتى اآلن

مهاجر لم " 866"أن األسبوع الماضي شهد حالتي غرق كان آخرها أول أمس حيث فقد  يذكر
 .تعرف جنسياتهم حتى اآلن

 
 2172إبريل  71الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 21922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : اليرموكمخيم  •
( 221)يومًا، والماء لـ ( 121)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 056)لليوم 

 .ضحية( 718)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في ( 41،،71)منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها ( 41) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 111،،)الجئًا في لبنان، ( 27،211)األردن و
 .3605لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 227)

جيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي ال: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 227)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 122)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 2،1)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :يمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخ •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


