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هيئة طبية تعلن عن نفاد األدوية والمواد اإلسعافية بشكل كامل من "
 "اليرموك

  

 
 

 توثيق قضاء أشقاء فلسطينيين تحت التعذيب في سجون النظام السوري  

  الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى األمن السوري يعتقل العشرات من الالجئين
 تركيا

 حملة مداهمات تطال عدد من منازل مخيم العائدين بحمص. 

 اإلفراج عن الجئين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

 األنروا توزع معونتها المالية على الالجئين الفلسطينيين في سوريا 

 بلسمصادر لبنانية إيقاف قارب يقل مهاجرين منطلقاً من طرا 
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 ضحايا التعذيب
وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خالل أحداث األزمة السورية قضاء العديد من 
األشقاء تحت التعذيب في سجون النظام السوري، منهم من ُعرف من خالل الصور المسربة 

األمن السوري لضحايا التعذيب ومنهم من أُعلن عن قضائه من خالل ذويه بعد تبليغهم من قبل 
 :بذلك، وهم

من أبناء مخيم اليرموك " سمير حمدان"و "عمر حمدان"و "عامر حمدان"األشقاء الثالثة  •
 .42-2-4102وقضوا في تاريخ 

من أبناء مخيم " آمال سعد الدين"و" أحالم سعد الدين"و" هيام سعد الدين"الشقيقات الثالثة  •
 .31-3-4102الرمل وقضوا في تاريخ 

من أبناء مخيم اليرموك وقضوا في " يامن جهاد سعدية"و "نضال جهاد سعدية"الشقيقان  •
 .01-2-4103تاريخ 

من أبناء مخيم اليرموك قضوا في تاريخ " محمد عبد هللا"و "أحمد عبد هللا"الشقيقان  •
4102-2-42. 

-4102من سكان ريف دمشق قضتا في تاريخ " آية العبد هللا"و "براءة العبد هللا"الشقيقتان  •
3-41. 

 
 .03-2-4102ان دمشق قضيا في تاريخ من سك" بالل الحسن"و "أدهم الحسن"الشقيقان  •
 .01-2-4102قضيا في تاريخ " تيسير فضيل شحادة "و "شاهر فضيل شحادة "الشقيقان  •
دمر قضيا في  -من سكان دمشق" محمود عبد الحفيظ"و "محمد عبد الحفيظ"الشقيقان  •

 .44-0-4102تاريخ 
" إسالم أبو راشد"وشقيقته الشابة  ،04-2-4102وقضى في  "إحسان أبو راشد" الشاب •

 .03-3-4102قضت في 
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ضحية من الالجئين الفلسطينين قضوا تحت  240وكانت مجموعة العمل قد وثقت أسماء 
التعذيب في السجون السورية، كما وثقت مجموعة العمل عدة حاالت من العائالت واألشقاء 

معتقاًل  822في حين وثقت المجموعة أسماء  ،في أقبية السجون السوريةالزلوا معتقلين 
 .فلسطينيًا خالل أحداث الحرب الدائرة في سوريا

 
 آخر التطورات

أعلنت هيئة طبية في مخيم اليرموك لالجئين 
الفلسطينيين بدمشق، نفاد المواد الطبية واألدوية من 

خدمات المخيم المحاصر بشكل كامل، منذرًة بتوقف 
 .اإلسعاف األولي خالل أقل من أسبوع

في مخيم اليرموك " مركز اإلنقاذ الطبي"حيث أكد 
عبر بيان وصفه بالهام، نفاد جميع المستهلكات 
الطبية واألدوية اإلسعافية والتخديرية، منوهًا إلى نفاد 
المحروقات الالزمة لتشغيل المولدات بشكل شبه تام، 

افي خالل أقل من محذرًا من توقف العمل اإلسع
 .أسبوع

يومًا من قبل الجيش  (223)في المخيم المحاصر منذ أكثر من يذكر أن الوضع الطبي 
القيادة العامة، قد ازداد تأزمًا بعد اقتحام تنظيم داعش  –النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

وسيطرته على المخيم منذ مطلع نيسان الماضي، حيث قام تنظيم داعش باغتيال عدد من 
م إلى تركه خوفًا الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم، مما دفع معظم الهيئات اإلغاثية داخل المخي

على كوادها من القتل، كما ُسِجل عدد من حاالت السطو على المحروقات من قبل تنظيم داعش 
 .الذي سيطر على المخيم بدعم وتنسيق من جبهة النصرة جنوب دمشق

وباالنتقال إلى الشمال السوري، حيث وردت معلومات مؤكدة لمجموعة العمل من أجل 
ألمن السوري باعتقال العشرات من الالجئين الفلسطينيين شمال فلسطينيي سورية عن قيام ا

 .سورية، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى تركيا، خالل فترة عيد األضحى الماضي
ووفقًا للمعلومات فإن هناك عدد من العائالت التي اعتقلت بأكملها من والدين وأطفالهما، حيث 

 .ينهم نساء وأطفالمعتقاًل ب (11)بلغ عدد المعتقلين حوالي 
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فيما أكدت المصادر نقل المعتقلين إلى سجن األمن العسكري في حماة قبل أن يتم نقلهم إلى 
معتقل الفيحاء في دمشق، حيث سيتم تقديمهم إلى المحاكمة، وسط أنباء غير مؤكدة عن نية 

 .األمن السوري محاكمتهم بحجة الهجرة غير الشرعية
الالجئين الفلسطينيين يفرون من الحرب الدائرة في سورية إلى الجدير بالذكر أن المئات من 

تركيا عبر الطريق البري، حيث يدخلون تركيا بطرق غير قانونية وذلك بسبب منع السلطات 
 .التركية دخولهم إلى أراضيها بحجة عدم حصولهم على تأشيرات دخول

حمص، قبل عدة أيام، حملة وفي سياق ليس ببعيد شهد مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين ب
 :مداهمة لعدد من المنازل من قبل قوات األمن السورية

، الكائن في شارع يافا، بحجة (01|02)صباح يوم " الشعيبي"حيث تمت مداهمة منزل عائلة 
البحث عن مخبأ لألسلحة داخل المنزل، يشار أن المنزل يعود ألحمد الشعيبي الذي أعدمته 

 .أشهر قوات األمن السوري قبل
، الكائن في آخر شارع القدس، في ذات اليوم بحجة "العوض"كما تمت مداهمة منزل عائلة 

 .مشابهة
، الكائن وسط شارع يافا، (01|40)، صباح يوم "محمد الجمعة"فيما تمت مداهمة منزل الالجئ 
 .وذلك بحثًا عن أحد أفراد العائلة

ئن في شارع يافا، في اليوم ذاته، وذلك بحثًا الكا" بسام خميس عليوة"إلى ذلك تمت مداهمة منزل 
 .عن أحد أفراد العائلة

 
، (4102|8|01)والذي اعتقل يوم " عالء درويش"فيما أفرج األمن السوري عن الالجئ المعتقل 

وذلك بعد اعتقال دام  ،الملفب بأبو جمال" خالد جمال زيد"باإلضافة إلى اإلفراج عن الالجئ 
ألربعة أشهر حيث اعتقل أثناء سفره إلى لبنان إلجراء مقابلة لم شمل في إحدى السفارات 

 .األوروبية
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على  4102وفي موضوع مختلف بدأت األونروا بتوزيع المساعدات المالية للدورة الثالثة لعام 
 04/  3وتنتهي بتاريخ  4102/  01/ 02الالجئين الفلسطينيين في سوريا، وذلك اعتبارًا من 

/4102. 
ل س، أما العائالت المسجلة  02211حيث ُيمنح كل فرد من األسرة للحاالت العادية مبلغ 

بإجراء عملية تدقيق البيانات " األونروا"ل س لكل فرد، وستقوم  42111حالة صعبة ُتمنح 
 .في الدورة السابقة الفردية للالجئين الفلسطينين المقيمين في سوريا من الذين لم يأخذوا

 
وقالت الوكالة أن الهدف من هذا اإلجراء التأكد من وجود جميع األفراد المستفيديين من 

تحديث بيانات حجم األسرة المستفيدة من المساعدة المالية في و  المساعدة المالية في سوريا،
الفلسطينيين أو  سوريا، وأن هذه العملية ال تؤثر بأي شكل من األشكال على تسجيل الالجئين

 .على أوضاعهم في سوريا
يشار أن الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون أوضاعًا صعبة ومأساوية في ظل عمليات 
التهجير وغالء األسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، عالوة على االعتقاالت وسقوط 

 .ضحايا جراء الصراع الدائر
ادر لبنانية، أنباء عن قيام الجيش اللبناني، أول أمس، بإيقاف مركب أما في لبنان فقد نقلت مص

شخصًا من  (23)كان يقل مهاجرين إلى خارج لبنان، وبحسب المصادر فإن المركب كان يقل 
ذلك في أثناء محاولة تهريبهم و  آخرين، (3)سوريًا و (02)فلسطينيًا و (42)لبنانيين و (2)بينهم 

 .غير شرعيةإلى خارج لبنان بطريقة 
ألف مهجر فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من أوضاع معيشية  (22)الجدير بالذكر أن نحو 

 .قاسية، باإلضافة إلى أوضاع قانونية غير واضحة ومتقلبة خصوصًا فيما يتعلق بإذن اإلقامة
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 2102/ أكتوبر  -تشرين األول / 22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (220111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و ((15,500 •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0111)لبنان، 
 .4102لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (30)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : خيم اليرموكم •

 (213)يومًا، والماء لـ  (803)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (223)لليوم 
 .ضحية (024)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (112)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (812)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (228)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : لعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل وا •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


