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الالجئون الفلسطينيون السوريون المحتجزون في مصر يجددون "
 "مناشدتهم اإلفراج عنهم

 
 

 

  371"مسن يقضي بسبب الحصار على اليرموك، رافعاً حصيلة ضحايا الحصار إلى "

 ضحية

  يقضيان تحت التعذيب في سجون النظام السوريالجئان فلسطينيان 

 استئناف توزيع المساعدات في مخيم اليرموك بدمشق 

  ( 143)أزمة مياه خانقة يعاني منها مخيم درعا وسط استمرار انقطاعها منذ ً  يوما
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 فاروق دمحم إبراهيم

 ضحايا 
نتيجة إصابته بجلطة قلبية جراء نقص التغذية ( عاما   96" )فاروق دمحم إبراهيم" قضى الالجئ 

والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
يوما ، مما يرفع حصيلة ضحايا الحصار على  926القيادة العامة على مخيم اليرموك منذ  –

 . ضحية( 371)مخيم اليرموك إلى 
فيما تم التعرف على صورة الشاب 

من أبناء مخيم " فادي الخطيب"
اليرموك ضمن مجموعة الصور 
المسربة لضحايا التعذيب واإلخفاء 

 . القسري في سجون النظام السوري 
إلى ذلك وردت أنباء لمجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية 

" منار غنيم"عن قضاء الالجئة 
عاما ، من سكان حي نهر ( 21)

 .عيشة في دمشق، تحت التعذيب في سجون النظام السوري 
، وأن األمن السوري قام "2132-31-32"حيث أفاد ناشطون للمجموعة أنها اعتقلت بتاريخ 

 .بتسليم بطاقتها الشخصية لذويها
 

 آخر التطورات 
 الجئا  فلسطينيا  سوريا  من المحتجزين في السجون المصرية، مناشدتهم المنظمات( 69)جدد 

الحقوقية واإلنسانية والمؤسسات المعنية بالالجئين، ومنظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في 
مصر، التحرك الجاد والعاجل لإلفراج عنهم ووضع حد لمأساتهم، حيث ال يزالون معتقلين منذ 

كانون األول الماضي، حيث اعتقلتهم السلطات المصرية بعد أن وقعوا ضحية  –آواخر ديسمبر 
لية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ المصرية، وذلك لعم

 .أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقا  من الشواطئ التركية
منظمة حقوقية كانت قد طالبت في وقت سابق السلطات المصرية باإلفراج ( 39)يذكر أن 

لسوريين المعتقلين في سجونها بدون اتهامات، داعين الفوري عن كافة الالجئين الفلسطينيين ا
 .مصر لتطبيق التزاماتها القانونية الدولية، ووضع حد فوري لالحتجاز العشوائي لالجئين
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 اليرموكفي مخيم  استئناف توزيع المساعدات الغذائية

 

 
 المحتجزين في السجون المصرية

وعلى صعيد آخر شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، ظهر اليوم، استئناف توزيع 
يوما ، حيث تفرض ( 926)الغذائية على أهالي المخيم المحاصر منذ أكثر من المساعدات 

القيادة العامة حصارا  خانقا  على حوالي  –حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .ألف مدني داخل المخيم( 21)

يعمل إلى ذلك ال تزال معظم مشافي المخيم متوقفة عن العمل باستثناء مشفى فلسطين الذي 
 .بطاقته الدنيا وذلك بسبب النقص الحاد بالمواد والكوادر الطبية

أما في جنوب سورية فيعاني مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من أزمة مياه خانقة، حيث يدخل 
وسط " 146"انقطاعها عن منازل المخيم يومه 

غياب معظم الخدمات األساسية من مشافي 
وكهرباء واتصاالت، يذكر أن ما يقارب من 

من منازل المخيم قد أصبحت غير قابلة % 71
قصف العنيف الذي للسكن، وذلك بسبب ال

تعرض له المخيم خالل األشهر الماضية، مما 
أجبر المئات من العوائل على ترك المخيم 
والنزوح إلى المناطق المجاورة وذلك خوفا  على 
حياتهم، فيما يشتكي األهالي من تقصير 

، بعملها في المخيم فال تصل أي من المساعدات إليهم" األونروا"المؤسسات اإلغاثية ووكالة 
حيث تقوم األونروا بالتوزيع في البلدات المجاورة حيث ال يستطيع الكثير من األهالي الوصول 

 . إلى تلك المناطق وذلك خشية االعتقال على الحواجز التي تعترض طريقهم
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 6102/ مارس ــ آذار / 62احصاءات وأرقام حتى ... فلسطينيو سورية

سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات الجئا  فلسطينيا  ( 63922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يوما ، والماء لـ ( 316)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 266)لليوم 

 .ضحية( 036)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 093)
الجئا  ( 31،967)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 61) •

الجئا  في مصر، وذلك وفق ( 23111)الجئا  في لبنان، ( 203211)في األردن و
 .2136لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 

هم منذ الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازل: مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 269)حوالي 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 999)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 310)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)النقطاع المياه عنه ودمار حوالي يوما  ( 292)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -كية زا)باستثناء طريق 


