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المخيم يحتضر ونطالب "المجلس المدني في مخيم اليرموك المحاصر "
 "بعودة الحياة الطبيعية إليه

 
 

  األمن السورييقضي تحت التعذيب في سجون " منتصر عويس"الالجئ الفلسطيني. 
  اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خان دنون وازدياد معاناة األهالي من ممارسات

 .حاجز الجيش السوري على أبوابه

  ناشطون يطلقون حملة إعالمية للمطالبة بعودة األهالي إلى الحسينية بعد مماطالت
 .على التوالي 555الجيش السوري لليوم 

 في مخيم النيرب تفتتح دورات عسكرية من عمر  مجموعات موالية للنظام السوري
 .عاماً للمشاركة بالقتال55

 مسيرات تضامنية مع مخيم اليرموك في األراضي المحتلة ورام هللا في فلسطين. 

 (1800) قضوا حتى نهاية شهر مارس ً آذار، إثر استهدافهم المباشر -الجئاً فلسطينيا

 .داخل مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية

  اإلحصاءات التفصيلية للضحايا "العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير مجموعة

 ".5155آذار  -الفلسطينيين الالجئين في سورية حتى نهاية مارس
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 ضحايا
من أبناء مخيم " منتصر عويس"قضى الالجئ الفلسطيني 

اليرموك تحت التعذيب في سجون األمن السوري وذلك بعد 
دام أكثر من عامين، يذكر أن األمن السوري قام اعتقال 

 .بتسليم هويته لذويه
مما يرفع حصيلة ضحايا التعذيب في المعتقالت السورية 
الذين قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

 .ضحية" 283"بتوثيقهم إلى 
 

 آخر التطورات
رسالة ألهل " فوزي حميد"األستاذ وجه المجلس المدني في مخيم اليرموك المحاصر عبر رئيسه 

مخيم اليرموك المحاصر بتوحيد الكلمة والعمل على نسق واحد لمجابهة المخاطر التي تحدق 
ووصف مخيم اليرموك بأنه يحتضر ويعاني أشد األزمات والمآسي وطالب المعنيين بشؤون ،به

، مخيم إلى منازلهمبفتح ممر آمن لدخول وخروج أبناء ال: المخيم ومن أهل الحكمة والرأي 
دخال المساعدات اإلنسانية من أغذية وأدوية بشكل آمن إلى داخل المخيمو  دخال المياه  ،ا  وا 

ودعى إلى إصالح البنية التحتية والخدمات البلدية والنظافة  ،والكهرباء والمحروقات بأنواعها
طالق سراح المعتقلين الفلس ،والصرف الصحي والعمل  ،طينيينكما طالب بفتح الملف األمني وا 

 .على عودة الحياة الطبيعية إلى مخيم اليرموك عاصمة الشتات كما كانت عليه قبل األزمة

 
 "فوزي حميد"األستاذ 

 

 "منتصر عويس"
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يشار إلى أن الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة تواصل حصارها على المخيم لليوم 
يومًا،  (626)على التوالي، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي عنه منذ أكثر من  (656)

يومًا على التوالي، كما تمنع عودة األهالي وتمنع خروج من تبقى في المخيم،  (336)والماء لـ 
 .وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيم
يفة على أطراف مخيم خان دنون بين الجيش وعلى صعيد آخر درات، فجر أمس، اشتباكات عن

السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة فيما يستمر الجيش السوري باستهداف بلدة 
المجاورة للمخيم والتي يتواجد فيها عدد من المجموعات التابعة للمعارضة السورية " الطيبة"

 .المسلحة بعدد من القذائف
لالجئين الفلسطينيين الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق  فيما يعاني سكان مخيم خان دنون

حالة من عدم االستقرار والترقب من مصير مجهول، وذلك بسبب ارتفاع حدة األعمال القتالية 
في المناطق والبلدات المتاخمة له بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي ومشاركة بعض 

وفتح االنتفاضة في القتال إلى جانب  (القيادة ــ العامة)ية أبناء المخيم المنتمين للجبهة الشعب
األمر الذي جعل المخيم عرضة للقصف وسقوط عدد من القذائف على أماكن  ،الجيش النظامي

 .متفرقة منه أدت إلى وقوع العديد من الضحايا والجرحى
حكم الجيش ومن جانب آخر ونظرًا للموقع الجغرافي الذي يتمتع به مخيم خان دنون فقد أ

النظامي قبضته األمنية على مداخله ومخارجه فأقام حاجز على بوابته الرئيسية، في حين يشكو 
أبناء مخيم خان دنون من ممارسات الحاجز بحق األهالي من سرقة ونهب علني ألبناء المخيم، 

 .ريعلى الرغم من تطوع عدد كبير من شباب المخيم في مجموعات مختلفة موالية للنظام السو 
الحسينية  لأج نم"وفي موضوع آخر أطلق مجموعة من الناشطين حملة إعالمية تحت عنوان 

البة طللموذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي  "ىوتنا أقون صوسيكًا دة معوالع لأج نم
وقال الناشطون أن الحملة جاءت بعد مماطالت الجيش السوري لى الحسينية إهالي  دة األوبع

 ديع منه لوالمسؤولين عن ملف المصالحة والمعنيين بعودة أبناء الحسينية إلى بيوتهم ال سيما أ
دتنا إلى وحقنا بع نع تنسك نلأننا " وأضاف الناشطون.عودة األهالييمنع  بهناك أي سب

 لمية وك وسيلة إعال لول وكؤمس لتنا إلى كوص لصوسن ،اتولسن بيرتغ دتنا ومخيمنا بعوبي
 لجميع وسائ رن عبوستكو دة سكان الحسينيةووع قيطرفتح ال محتى يت،رياول في سزمن
 ."الناس نم ند ممكدع رإلى أكبإليصالها  ،لاصوالت

مي السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له يستمرون بمنع أهالي مخيم يشار أن الجيش النظا
يومًا، وذلك بالرغم من سيطرته التامة  (556)الحسينية بريف دمشق من العودة إلى منازلهم منذ 
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حيث تقوم حواجزه بإغالق مداخل المخيم .3172أكتوبر  -تشرين األول 76على المخيم منذ يوم 
إليه، في حين يعاني األهالي من أوضاع معيشية قاسية حيث توزعوا على ومنع أهله من العودة 

المناطق المجاورة واضطروا إلى استئجار المنازل بمبالغ مرتفعة، مما زاد من األعباء االقتصادية 
 .في ظل انعدام الموارد المالية وانتشار البطالة نتيجة الحرب الدائرة في سوريا

 
 مخيم الحسينية

في مخيم النيرب عن افتتاح دورة تدريبية " لواء القدس"إلى حلب حيث أعلنت مجموعة وباالنتقال 
معلم " سنة وما فوق، وأوصت لكل من قام بدورة  75يومًا تبدأ من عمر  21عسكرية لمدة 

 .بمراجعة مقر المجموعة في مخيم النيرب" صاعقة 
ولكن لم يعلن عنه في  3172تشرين األول  6كان قد تأسس في " لواء القدس " يشار إلى أن 

ويتكون اللواء من ثالثة كتائب تتوزع عناصره في  ،"محمد سعيد"حينه، وتم تشكيله من قبل 
محيط مخيم النيرب وقرب مطار النيرب العسكري والمدني وكذلك في قرى العزيزة والشيخ لطفي 

برات الجوية وحيالن وغرب سجن حلب المركزي ومحيط مخيم حندرات، وفي محيط مبنى المخا
 .وجامع الرسول االعظم، وفي جبهة الراشدين غرب حلب

وقد قام عناصر هذا اللواء بنصب الحواجز في مخيم النيرب، واعتقال الشباب الفلسطينيين 
 .باإلضافة إلى افتتاحهم لسجون في المخيم العتقال بعض الشبان
ندرات والنيرب ومقاتلين من مدينة ويضم هذا اللواء مقاتلين من الالجئين الفلسطينيين من مخيم ح

اتخذ اللواء مقرًا أساسيًا له و  القمصان السودو  كتيبة الشبح األسودو  حلب وريفها الغربي والشمالي
 .في مخيم النيرب
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 التضامن مع مخيم اليرموك
داخل الخط األخضر في مسيرات توجهت  7498شارك مئات من الفلسطينيين الذين هّجروا عام 

المهجورة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للنكبة، حيث ردد المشاركون شعارات تؤكد نحو قراهم 
على تمسكهم بأرضهم وتضامنهم مع أهلهم في مخيم اليرموك، فيما قام العشرات من الفلسطينيين 
في مدينة رام هللا بتنفيذ وقفة تضامنية مع أهالي اليرموك حيث طالبوا الجهات الفلسطينية والدولية 

 .لعمل على وضع حد لمعاناة أهلهم في مخيم اليرموكبا

 
 الوقفة التضامنية مع مخيم اليرموك في رام هللا

 إحصاءات
ضحية فلسطينية قضت ألسباب مباشرة كالقصف  (3667)استطاعت المجموعة توثيق 

وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء  ،واالشتباكات والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار
 ."قوارب الموت"محاوالت الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 

وذلك إثر استهدافهم  ،3175آذار -الجئًا فلسطينيًا قضوا حتى نهاية شهر مارس (7811)منهم 
موك الجئًا في مخيم الير  (7152)المباشر داخل مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، حيث قضى 

 الجئًا قضوا في مخيم الحسينية،  (99)و الجئًا في مخيم درعا جنوب سورية، (743)و بدمشق،
ضحية في مخيم  (58)آخرين في مخيم خان الشيح بريف دمشق، كما وثقت المجموعة  (45)و

ضحية في مخيم السيدة  (93)و ضحية في مخيم النيرب بحلب، (61)السبينة بريف دمشق، و
 آخرين في مخيم حندرات بحلب، (92)ضحية في مخيم العائدين بحمص، و (96)و زينب،

ضحية  (33)و في تجمع المزيريب بدرعا، (33)و ضحية في مخيم جرمانا بريف دمشق، (35)و
ضحية في مخيم  (76)و ضحية في مخيم الرمل في الالذقية، (76)و في مخيم العائدين بحماة،
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ضحايا في تجمع  (9)و مع الذيابية بريف دمشق،ضحايا في تج (6)و خان نون بريف دمشق،
 .ركن الدين بريف دمشق

 
 مجموعة العمل

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء اليوم، النسخة اإلنكليزية من تقريرها 
اإلحصاءات التفصيلية للضحايا الفلسطينيين الالجئين في سورية حتى نهاية "التوثيقي بعنوان 

 ".3175 آذار -مارس
ضحية فلسطينية قضت ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات  (3667)حيث وّثق التقرير 

والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت 
 ".قوارب الموت"الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ 

ة توزعوا على جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، ضحي (7811)فيما أشار التقرير إلى أن 
من درعا جنوبًا، مرورًا بخان دنون، وخان الشيح، والسيدة زينب، واليرموك، وجرمانا، السبينة، 
والحسينية، والعائدين بحمص وحماة، والرمل، إلى حندرات والنيرب شمااًل، إضافة إلى الضحايا 

 .المدن السورية، والذين قضوا خارج سوريةالذين قضوا خارج مخيماتهم في مختلف 
آذار الماضي، حيث  –ضحية فلسطينية تحت التعذيب منذ مطلع مارس  (62)كما وثق التقرير 

تم التعرف عليهم عبر صور ضحايا التعذيب المسربة وشهادة أحد المفرج عنهم من معتقالت 
 .النظام السوري

عني بتوثيق إحصاءات الضحايا الفلسطينيين ومن جانبها أشارت المجموعة إلى أن تقريرها م
وهو غير معني  2015مارس -الالجئين في سورية منذ بداية األحداث حتى نهاية شهر آذار

 .بتحديد هوية الفاعل بشكل مباشر
 اضغط هنالتحميل التقرير باللغة اإلنكليزية 
 اضغط هنالتحميل التقرير باللغة العربية 

http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/statistcsenuntil3-2015.pdf
http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/statistcs%20ar%20until%203-2015.pdf
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 3102/ إبريل ــ نيسان / 32احصاءات وأرقام حتى

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

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
 (336)يومًا، والماء لـ  (326)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (626)لليوم 

 .ضحية (031)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في  (016603)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم (80)  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات  (66111)الجئًا في لبنان،  (206211)األردن و
 .3175لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (226)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (233)

جموعات أيام بعد سيطرة م (339)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (232)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


