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فلسطينيًا قضوا جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم  481"
 "طفلً " 14"اليرموك بينهم 

      

 
 

 قصف واشتباكات في محيط مخيم درعا 

  فلسطينيين في سجن مفرج عنهم من السجون السورية ينقلون مشاهدتهم الجئين
 صيدنايا العسكري

 األونروا تعلن عن تعبئة بطاقات الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان  

  توزيع بعض المساعدات على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في مخيم عين
 الحلوة
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 احصائيات
أبناء مخيم اليرموك قضوا شخصًا من  "481" أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن
بالغًا، وأشارت مجموعة " 461"طفاًل، و" 14" نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، من بينهم

" 64"رجاًل، و" 411" العمل إلى أن عدد ضحايا الحصار ونقص الرعاية الطبية من الرجال بلغ
توزعوا حسب السنين " 481"امرأة، في حين نوه فريق الرصد والتوثيق إلى الالجئين الفلسطينيين 

 : على النحو التالي
 "411"، و1141ضحية قضت عام " 16"

فقد  1142، أما في عام 1141الجئًا عام 
شخصًا، منهم ستة الجئين خالل  "12" توفى

، وخمسة ضحايا 1142شهر يناير عام 
وأربعة الجئين في شهر  خالل شهر فبراير،

 -آذار، بينما قضى الجئين في شهر نيسان 
مايو، والجئ  –بريل، والجئ في شهر أيار ا

يوليو، والجئان قضيا خالل  –أغسطس، والجئان توفيا في شهر تموز  –قضيا في شهر آب 
 .1142/وأخرى في شهر تشرين الثاني  ،األولسبتمبر، وضحية في شهر تشرين  –شهر أيلول 

على ( العامة –القيادة )هذا وقد أدى الحصار الذي فرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية 
لليرموك مطلع إبريل ( داعش)يومًا على التوالي، واقتحام تنظيم ( 949)مخيم اليرموك منذ

، وتوقف معظم المؤسسات اإلغاثية عن العمل داخل اليرموك إلى انعدام مقومات الحياة 1142
لى سكانه من فيه ونفاد جميع المواد الغذائية واألدوية وحليب األطفال، مما انعكس ذلك ع

الناحية الصحية والنفسية واضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على 
 ،كميات قليلة من األكل والبحث في حاويات القمامة عن بقايا الطعام لضمان استمرار حياتهم
 فيما فضل بعض األهالي الموت على بقائهم أحياء أموات ال يستطيعون تأمين الطعام ألبنائهم

 .الصغار
 

 آخر التطورات
تعرضت البلدات والمناطق المتاخمة لمخيم درعا الخاضع لسيطرة الفصائل المقاتلة بمدينة درعا 
 ،الذي كان يقطنه أغلبيٌة من الالجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين من الجوالن المحتل

تباكات عنيفة بين تزامن ذلك مع اندالع اش ،لقصف مدفعي وجوي من قبل القوات النظامية
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الفصائل المسلحة التابعة للمعارضة السورية من جهة والجيش النظامي من جهة أخرى، مما 
سبب حالة من التوتر بين أبناء المخيم الذين يعانون من استمرار قصف مخيمهم، حيث طال 

وح منه، مما اضطر سّكانه إلى النز % 01القصف معظم أحياء ومنازل المخيم، وأدى إلى دمار 
وفي سياق ليس ببعيد يشكو سكان مخيم درعا من  ،عنه إلى مناطق مجاورة أقّل خطرًا منه

استمرار انقطاع الكهرباء لفترات طويلة و  انقطاع المياه عن المخيم للشهر السادس على التوالي،
ساعة يوميًا، وأحيانا يتم  11حيث تزداد عدد ساعات التقنين في التيار الكهربائي لتصل إلى 

لقطع أليام متواصلة، باإلضافة إلى توقف خدمات الهاتف السلكي والالسلكي بشكل كامل منذ ا
أكثر من عام، أما المحروقات فتشهد ارتفاعًا كبيرًا بسبب ابتزاز التجار وحواجز الجيش النظامي 

 .السوري وتحكمهم بأسعار المواد الداخلة للمنطقة

 
المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا عن ناشطين وفي سياق مختلف نقل مركز توثيق 

، كانت قد تمت "سجن صيدنايا العسكري "حقوقيين، أسماء عدد من الفلسطينيين المعتقلين في 
ال يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم وأماكن وظروف  ،رؤيتهم من قبل مفرج عنهم

 : اعتقالهم وهم
أحمد حسين " من أبناء السبينة بريف دمشق، والالجئ" الموسىابراهيم دمحم " الالجئ الفلسطيني

الالجئ عماد إبراهيم عبد الهادي أبو و  موسى إبراهيم عبد الهادي أبو طه،"، والالجئ "محمود
، والالجئ "دمحم جميل الطنجي" الالجئ الفلسطيني: الجئين من أبناء مخيم اليرموك هم 1طه، و

 ."إيهاب فاروق سالل"، والالجئ "الء سمير فرهودع"، والالجئ "عبد هللا أكرم حسن"
في قرية صيدنايا الجبلية الواقعة شمالي العاصمة السورية دمشق بالقرب " سجن صيدنايا"ويعتبر 

من مدينة التل، أحد سجون النظام السوري، والذي يمنع بدوره ادخال المؤسسات الدولية ولجان 
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ا ضد المعتقلين في سجونه، حيث يتسع سجن حقوق اإلنسان للتحقيق في انتهاكات ارتكبه
 .ألف سجين 42صيدنايا ألكثر من 

وهو السجن الذي يرجح عدد من الناشطين بوجود المئات من الالجئين الفلسطينيين فيه، مع 
فلسطينيًا معتقاًل في سجون النظام السوري،  4111العلم أن مجموعة العمل وثقت أسماء 

 .على يد عناصر األمن السوري  الجئًا قضوا تحت التعذيب 114و
عن موعد استالم المساعدة الشتوية، وهي الدفعة الثانية واألخيرة " األونروا"أما في لبنان أعلنت 

المقدمة إلى الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان، وبحسب بيان األونروا، فإن 
 .تالم المساعدات النقدية والشتويةسيتم تعبئة بطاقة الصراف اآللي الس 1146-4-49يوم غد 

أتي ذلك عقب عملية التقليص التدريجي للمساعدات المقدمة من األنروا لالجئين الفلسطينيين 
في لبنان سواًء الفلسطينيين المقيمين أو الالجئين من سورية، والتي بدأتها بوقف المساعدات 

نية سورية، ووقف بدل اإليواء عائلة فلسطي 4411الغذائية بشكل كامل عن حوالي و  النقدية
لالجئين الفلسطينيين من سورية الى لبنان، وخفض قيمة المساعدة الغذائية، باالضافة إلى 
تقليصات التعليم، وأخيرًا تقليصات بدل االستشفاء الذي طال جميع الالجئين الفلسطينيين في 

 .لبنان
فاعل خير، بعض المساعدات ومن جانبها وزعت جمعية الفرقان للعمل الخيري وبتمويل من 

على عدد من العائالت الفلسطينية السورية، والتي وصلت حديثًا إلى مخيم عين الحلوة في 
 .أغطية شتوية وفرشاتو  صيدا جنوب لبنان، تضمنت المساعدات مواد غذائية

( 11.2)آالف الجئ فلسطيني سوري يقطنون في صيدا من أصل 41يشار إلى أن أكثر من 
ي سوري هجروا من مخيماتهم ومناطق سكنهم في سورية إلى لبنان، في حين تشير ألف فلسطيني

 .ألف مهجر( 11)احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد إلى 
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 1142/ كانون الثاني ــ يناير / 48/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
فلسطينيًا سوريًا في لبنان، الجئًا ( 11،211)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 42211) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)
 .1142يوليو 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 04.1)أكثر من  •
 .1142كانون األول 

ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 4118)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 949)لليوم 

 .ضحية( 481)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 190)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .على التوالييوم ( 811)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 996)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 01)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 620)حوالي : مخيم درعا •
مع الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


