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أربعة فلسطينيين قضوا خالل التعذيب : مفرج عنهم من سجون النظام"
 "أثناء فترة اعتقالنا

   

 
 

 حملة لقاحات ضد شلل األطفال في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق 

  الوحيد لمخيم خان الشيح بالرشاشات الثقيلةتحذيرات من استهداف المنفذ 

 األمن السوري يعتقل أحد أبناء مخيم خان الشيح خالل تلقيه العالج 

  مجموعة العمل تدعو ذوي الضحايا والمعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية
 لتوثيق معلومات أبنائهم على موقعها
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 ضحايا
ام السوري مشاهدتهم قضاء أربعة الجئين أكد عدد من معتقلين سابقين في سجون النظ

فلسطينيين تحت التعذيب في السجون السورية، حيث وردت لمركز توثيق المعتقلين والمفقودين 
الفلسطينيين في سوريا أسماء الالجئين ومواصفاتهم عبر معتقلين أفرج عنهم، كانوا شاهدين على 

 :وفاتهم في األفرع األمنية السورية وهم
متزوج  ،وهو أكبر أخوته (سعسع -ريف دمشق )من سكان " بالل"الفلسطيني السوري الشاب 

، وُمسن فلسطيني سوري، العمر ما 532ولديه طفلين، قضى تحت التعذيب في فرع فلسطين 
 -دمشق)اعتقل بعد أن نزح من مخيم اليرموك في  ،عامًا من مخيم اليرموك 06يقارب 
، وشاب 532قضى في فرع فلسطين  ،لبان واألجبان، مريض بالسكري، يعمل باأل(الميدان

متزوج ولديه طفلين، قضى  عامًا، 36العمر ما يقارب " أبو راشد"فلسطيني سوري من عائلة 
 06فلسطيني سوري، العمر ما يقارب " صالح األحمد"، و532تحت التعذيب في فرع فلسطين 

 .عامًا، قضى تحت التعذيب في فرع الفيحاء
ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في  054العمل وثقت  يشار أن مجموعة

 .معتقاًل في سجون النظام السوري ومصيرهم مجهول 0600سجون النظام السوري، فيما اليزال 

 
  آخر التطورات

طالب ناشطون وعدد من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق عبر صفحات التواصل 
 -مخيمهم، بأخذ الحيطة والحذر عند عبور طريق خان الشيح االجتماعي فيس بوك أبناء 

 .زاكية، وذلك بسبب استهدافه باألسلحة الثقيلة من مواقع الجيش النظامي
خان الشيح الشريان الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم مع استمرار انقطاع -ويعتبر طريق زاكية

رغم من خطورته بالنسبة لألهالي جميع الطرق، مما يجبر األهالي إلى سلوك ذلك الطريق بال
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حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري، مما أدى لسقوط العديد من أبناء المخيم ضحايا 
 .خالل مرورهم عبره

 
وليد أبو "وفي سياق متصل اعتقلت قوات النظام السوري في بلدة الكسوة بريف دمشق الجريح 

طيرة إثر إصابته أول أمس بقصف الجيش هو بحالة صحية خو  من أحد مشافي البلدة،" ريا
السوري بقذيفة سقطت في محيط مخيم خان الشيح، علمًا أن الشاب هو أحد المتطوعين في 

 .فريق اصالح الكهرباء في المخيم
أما في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، فقد بدأت حملة لقاحات ضد شلل األطفال 

اصر، ومن المقرر أنها ستستمر لتشمل حوالي ألف طفل في مشفى فلسطين في المخيم المح
دون الخامسة من عمره، وذلك بعد أن سمحت قوات األمن والجيش السوري لوكالة األونروا 
بإدخال كمية من لقاحات ضد شلل األطفال، والتي قامت بدورها بتقديم اللقاحات لجمعية الهالل 

 .األحمر الفلسطيني في المخيم

 
أن مخيم اليرموك يعاني من نقص حاد في جميع المواد الطبية واإلسعافية وذلك  الجدير بالذكر

بسبب استمرار الحصار المشدد عليه والذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .يومًا على التوالي (848)القيادة العامة منذ  -
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  مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
ثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذوي الضحايا دعا فريق الرصد والتو 

والمعتقلين والمفقودين من أبناء فلسطينيي سورية إلى المبادرة بتوثيق معلومات أبنائهم عبر موقع 
 .المجموعة على شبكة االنترنت

وتوزيعها وذلك حتى يتم إضافتهم على االحصائيات الموثقة التي تقوم مجموعة العمل بترجمتها 
 .على الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية

ضحية،  (3643)الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثقت حتى اليوم 
 .مفقودًا من الالجئين الفلسطينيين في سورية (586)معتقاًل، و (0600)و

 :تالييمكنكم ملء استمارة المعلومات الكترونيًا عبر الرابط ال
actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php 

 
 6102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 62فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (020666)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (0666)لبنان، 

 .5602لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (30)أكثر من  •
ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •

 (038)يومًا، والماء لـ  (808)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (848)لليوم 
 .ضحية (080)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي يوماً  (438)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (806)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%46)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (280)حوالي : مخيم درعا •
مع الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 
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