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الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب في المعتقالت السورية، ( 392)"
 "آخرين قضوا بسبب حصار اليرموك( 611)و

 
 
  القصف يليه االشتباكات والتعذيب من األسباب الرئيسية لموت الفلسطينيين في

 .سورية

 استمرار تدهور األوضاع المعيشية والصحية في مخيم درعا جنوب سورية. 

 لجان أهلية في مخيم اليرموك توزع بعض الوجبات الغذائية على المحاصرين فيه. 

  آالف عائلة فلسطينية نازحة إلى بلدة قدسيا تعاني من أوضاع وظروف ( 6)نحو
 .معيشية قاسية

  فلسطينيون والسوريون في السجون المصرية يستمر المعتقلون ال( 11)لليوم
 .بإضرابهم عن الطعام
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 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه استطاع توثيق 

فيما تتوقع حالة لالجئين فلسطينيين سوريين قضوا تحت التعذيب في المعتقالت السورية، ( 392)
المجموعة أن يكون العدد أكبر من ذلك، خاصة مع احجام العديد من العائالت الفلسطينية 
السورية اإلعالن عن وفاة أبنائها تحت التعذيب خشية االعتقال والمضايقات من قبل األجهزة 

 .األمنية السورية
( 611)أسماء  وفي سياق متصل أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنها وثقت

الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية في مخيم اليرموك، وذلك إثر استمرار 
القيادة العامة على  –الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .اليرموك
فلسطينيي سورية إلى ذلك تشير االحصائيات الموثقة على موقع مجموعة العمل من أجل 

"actionpal.org.uk " أن القصف يحل في المرتبة األولى في األسباب التي أدت إلى وقوع
ضحية، في حين تحل ( 989)ضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث تسبب بوقوع 

ذيب ضحية فيما يأتي التع( 949)االشتباكات المسلحة في المرتبة الثانية حيث تسببت بوقوع 
اسمًا ( 392)حتى الموت في المعتقالت السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة 

 .لالجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري
( 3193)يذكر أن العدد اإلجمالي للضحايا الفلسطينيين الذين قامت المجموعة بتوثيقهم قد بلغ 

 .ان وسبب الوفاةضحية تم توثيقها باالسم والمك
 

 آخر التطورات
تستمر األوضاع المعيشية والصحية في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بالتدهور، 
حيث ال يتوافر في المخيم أي مشفى أومركز طبي، باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية والمواد 

وافر سيارات إسعاف لنقل والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، يضاف إليها عدم ت
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 

تردي وأمام ذلك الواقع الصحي الم ،دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لوكان مصاباً 
حذر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار األمراض في صفوف األهالي، خاصة مع 

ذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم منذ حوالي و  اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة،

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factionpal.org.uk%2F&h=UAQHiC1MI&enc=AZMonJGb5HrK9zIKZ6OaYX6fhEg2qq4FexCVvIDGqAf_oPb1ROlg_3baOFqZ-K149272ytlVZAR8jzOzQ-CtmOBQvOkop5GVK5zMsgX6hSbj8KTDckjv6WBQVOa2adMQLjP3-z8eIJnX6kXNnLgNAVHj&s=1
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من %( 03)أيام، يذكر أن القصف واالشتباكات المتكررة أدت إلى دمار ما يقدر بـ ( 263)
 .يممباني المخ

وباالنتقال إلى دمشق حيث تحاول لجان العمل األهلي المتواجدة داخل مخيم اليرموك لالجئين 
الفلسطينيين التخفيف من آثار الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة 

يومًا، حيث أدى ذلك الحصار إلى نقص حاد ( 992)القيادة العامة على اليرموك منذ  –الشعبية 
 .الجئًا فلسطينياً ( 611)بالمواد الغذائية والخدمات الطبية األمر الذي أدى إلى وفاة 

فمن جانبهم قام عدد من أعضاء نادي جنين الرياضي في المخيم، بطهو كمية من الطعام 
وتوزيعها على العشرات من أبناء المخيم، إلى ذلك قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع حوالي 

 .غذائية على بعض العائالت داخل المخيموجبة ( 633)
يأتي ذلك في ظل استمرار منع إدخال جميع المواد الغذائية بما فيها المساعدات اإلغاثية العاجلة 

 .التي كانت وكالة األونروا وعدد من المؤسسات األهلية تدخلها إلى المخيم بين الحين واآلخر

 
 استالم المساعدات الغذائية في مخيم اليرموك

آالف عائلة فلسطينية معظمهم من مخيم ( 1)أما في بلدة قدسيا بريف دمشق فتعاني حوالي 
اليرموك، من أوضاع معيشية صعبة بسبب ارتفاع إيجارات المنازل وغالء المعيشة، خاصة مع 

 .فقدان معظم تلك األسر لمصادر أرزاقها بسبب الحرب الدائرة في سورية
جهات الفلسطينية والسورية بإيجاد حل لمأساتهم من خالل فك وبدورها طالبت تلك العائالت ال

دخال األغذية والطعام واألدوية إليه، وعودتهم إلى منازلهم  الحصار عن مخيم اليرموك وا 
تأتي هذه المطالبة في ظل استمرار التدهور األمني التي تشهده منطقة قدسيا بين .وممتلكاتهم

 .ي بين الحين واآلخرقوات المعارضة السورية والجيش النظام
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وعلى صعيد آخر يستمر الالجئون الفلسطينيون والسوريون المعتقلون في سجن كرموز بمصر 
على التوالي حيث سيتمرون بإضرابهم عن الطعام حتى ( 66)بإضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 

لهم في دول بالتنسيق العاجل بين الجهات المعنية من أجل استقبا" تحقيق مطلبهم والمتمثل 
 ".االتحاد األوروبي خاصة المتواجد فيها أفرادًا من عائالت المحتجزين

الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك " 91"تجدر اإلشارة إلى أن السلطات المصرية قامت باعتقال 
من  39بعد أن احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في 

 .الماضيالشهر 

 
 من األطفال المحتجزين في سجن كرموز

 3162شباط -فبراير  69احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع ( 33922)ما ال يقل عن  •

 .سنوات األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ( 3123) •

 .بتوثيقها
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على : اليرموكمخيم  •

يومًا، ( 132)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 292)المخيم لليوم 
 .ضحية( 611)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 612)والماء لـ 
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( 61،103)منهم ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها ( 01) •
الجئًا في مصر، وذلك ( 1،111)الجئًا في لبنان، ( 26،211)الجئًا في األردن و

 .3369لغاية فبراير " األونروا"وفق احصائيات وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 592)حوالي 
ش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ الجي: مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 515)حوالي 
أيام بعد سيطرة ( 111)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي  :مخيم حندرات •

 .مجموعات المعارضة عليه
من  %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 261)حوالي  :مخيم درعا •

 .مبانيه
الوضع هادئ  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )المجاورة باستثناء طريق 


