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األمن السوري يفرج عن ثالث طالبات كان قد اعتقلهن من مخيم "
 "اليرموك

 
 

 

 الجئ فلسطيني يقضي على طريق الهجرة نحو ليبيا. 

  طالب وطالبة من مخيم اليرموك" 66"األمن السوري يوافق على خروج. 

 أربع ضحايا قضوا في مخيم اليرموك بسبب الحصار منذ مطلع : مجموعة العمل
 .الشهر الجاري

 انتشار مرض اليرقان من جديد داخل مخيم اليرموك. 

 هيئة فلسطين الخيرية توزع المساعدات الغذائية في مزيريب. 

  ألمانيا توقف ترحيل السوريين والفلسطينيين السوريين ممن تركوا بصماتهم في
 .ارياهنغ
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 الضحايا
إثر انقالب السيارة التي كانت تقله على " حسام أحمد محسن"قضى الالجئ الفلسطيني السوري 

ليبيا، وذلك خالل محاولته الوصول إلى ليبيا ليكمل طريقه إلى و  الطريق الصحراوي بين السودان
 .أوروبا

 
 حسام أحمد محسن

 آخر التطورات
كان قد اعتقلهن ظهر األمس عند مدخل مخيم اليرموك أفرج األمن السوري عن ثالث طالبات 

، "عبادة الخطيب"لالجئين الفلسطينيين بدمشق، في حين اليزال طالب رابع قيد االعتقال وهو 
يذكر أن الطالب كانوا قد اعتقلوا أثناء خروجهم من اليرموك لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية 

ة األمنية السورية على أسمائهم، وبضمانات منظمة طالب وطالبة بعد موافقة األجهز  66ضمن 
التحرير الفلسطينية، علمًا أنها ليست المرة األولى التي تعتقل فيها األجهزة األمنية السورية من 

 .وافقت على خروجه من المخيم
وفي سياق متصل وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أسماء أربع ضحايا من أبناء 

 :اليرموك قضوا منذ مطلع الشهر الجاري إثر الحصار ونقص الرعاية الطبية، والضحايا هممخيم 
نتيجة إصابته بجلطة قلبية وعدم وجود العناية الطبية ( 1591)من مواليد " سمير حسين سلفيتي"

جراء " آل الشهابي" ، كما قضى طفل حديث الوالدة من"دمحم مصطفى"المناسبة داخل المخيم، و
من " )نــدوة حــســن عــلــوان"ستلزمات واألجهزة الطبية، فيما قضت الالجئة الفلسطينية نقص الم

تجدر , لتغذية وعدم توفر الرعاية الطبية، نتيجة إصابتها بالتجفاف بسبب سوء ا(1591مواليد 
اإلشارة أن عدد ضحايا الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية من أبناء مخيم اليرموك بلغ 

 .الجئًا وذلك وفق االحصائيات التوثيقية لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( 161)
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 تجمع الطالب للخروج من مخيم اليرموك

وفي السياق أفادت مصادر طبية من داخل مخيم اليرموك بأن مرض اليرقان عاد من جديد 
الجيش النظامي لينتشر بين األهالي، وذلك نتيجة الحصار المفروض على المخيم من قبل 

يوماً  دون ماء ما أدى ( 115)على التوالي منها  965القيادة العامة لليوم  -والجبهة الشعبية 
إلى ظهور العديد من األمراض منها اليرقان وأخرى متعلقة بنقص المياه كأمراض الكلى 

 .والبنكرياس، باإلضافة إلى األمراض المتعلقة بالنظافة كاألمراض الجلدية
المراكز الطبية والمشافي في مخيم اليرموك كانت قد تعرضت لقصف متكرر تسبب  يشار أن

بدمار وتعطل األجهزة الطبية وخاصة أجهزة العمليات كما تم استهداف سيارات اإلسعاف 
وطواقمها، وال يزال مشفى فلسطين يعمل لكن بطاقته الدنيا في ظل الحصار المفروض على 

مستلزمات الطبية واألدوية واالستمرار في قطع التيار الكهربائي المخيم ومنع دخول الكوادر وال
 .ومنع دخول المحروقات لتشغيل المشافي

 
 الطيبة في مخيم اليرموكالمنشآت استهداف 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

سلة " 111"وباإلنتقال إلى الجنوب السوري حيث وزعت هيئة فلسطين الخيرية في تجمع مزيريب 
تخلل ذلك زيارات لكبار السن اطلعت الهيئة  ،الفلسطينيينغذائية على أبناء التجمع من الالجئين 

على احتياجاتهم وتم تقديم المساعدة لهم، يأتي ذلك في ظل األزمات المعيشية الخانقة التي 
يعيشها أبناء التجمع، بسبب غالء األسعار وعدم توفر المياه واستمرار انقطاع التيار الكهربائي 

لى استمرار قصف الطائرات السورية بين الحين واآلخر والتي لفترات زمنية طويلة، باإلضافة إ
 .ضحية 11خلفت ضحايا وثقت مجموعة العمل منهم 

 
 تجمع مزيريبتوزيع المساعدات الغذائية في 

وعلى صعيد آخر قررت المحكمة اإلدارية العليا في برلين، أن توقف ترحيل الالجئين السوريين 
ويأتي هذا القرار على خلفية , يا، الذين بصموا في هنغارياألمانوالفلسطينيين الموجودين في 

 .المعاملة السيئة التي يتعرض لها الالجئون في هنغاريا، وشكواها إلى زيادة عدد الالجئين فيها
الجدير ذكره أن الدائرة االتحادية للهجرة والالجئين في ألمانيا كانت قد عممت قرارًا مّتخذًا 

، ُيسّرع في إجراءات طالبي اللجوء من السوريين 4119أكتوبر  -منتصف شهر تشرين األول 
 .والعراقيين والفلسطينيين

 
 3102يناير  –كانون الثاني  32احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 33922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

 .عمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهاضحية فلسطينية قامت مجموعة ال( 3103) •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 143)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 213)لليوم 

 .ضحية( 010)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 023)
( 04240)فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم  ألف الجئ( 01) •

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 43111)الجئًا في األردن و
 .4119نوفمبر 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 419)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينة مخيم •
 .أيام على التوالي( 420)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 141)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .مبانيه من %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 304)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


