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( فلسطينيًا على األقل قضوا تحت 26تقرير حقوقي لمجموعة العمل: )"
 "2016 التعذيب خالل عام

 

 
 

األمن السوري يواصل اعتقال مجموعة من الكوادر الطبية الفلسطينية ويتكتم على  •

 مصيرهم

 فلسطيني في ريف دمشق الجنوبي يعانون أوضاع إنسانية قاسية عشرة آالف •

 اشتباكات عنيفة وقصف يستهدف أطراف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين •

 

 



 

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

 

 آخر التطورات 

أشار التقرير الحقوقي الذي أصدره كاًل من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز 
ن "فلسطينيو سورية واألبواب المغلقة" إلى أنه تم العودة الفلسطيني في لندن، يوم أمس، بعنوا

عن المزيد من المعتقلين الذين قضوا تحت  2016االعالن خالل النصف الثاني من عام 
( ضحايا جدد مما رفع 10التعذيب في سجون ومعتقالت النظام السوري، حيث أعلن عن )

الى  2016حصيلة من قتل داخل السجون خالل عام 
طينياً  والعدد االجمالي لضحايا ( الجئاً فلس26)

( 457التعذيب حتى الموت واالختفاء القسري إلى )
 .ضحية

ويشير التقرير إلى أن عملية الرصد الميداني خالل 
أظهرت تفاقم المعاناة  2016النصف الثاني من عام 

وانحدار األوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين 
في سورية، السوريين في ظل تواصل األعمال الحربية 

وما ترافق معها من عمليات نزوح هنا أو تهجير 
  وحصار هناك، واستمرار نزيف الدم الفلسطيني.

كما يرصد التقرير أهم األحداث التي ألمت بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية من 
 – خسائر بشرية من ضحايا ومعتقلين خالل الفترة الممتدة بين شهري تموزو  استهداف وحصار

 .2016ديسمبر  –ونهاية كانون األول  –يوليو 

كذلك يتطرق التقرير لجملة النجاحات واإلخفاقات واالنتهاكات التي تعرض لها الالجئون 
 ،تركيا وأوروبا( –مصر  –األردن  –الفلسطينيون من سورية في دول اللجوء الجديد )لبنان 

اللجوء في اليونان وتونس والتشيك  باإلضافة إلى العثرات التي اعترضت مسيرتهم على طريق
 وغيرها.

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/closeddoors.pdf 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/closeddoors.pdf


 

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

 

 وفي سياق ليس ببعيد، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال مجموعة من الكوادر الطبية
فيما قضى عدد منهم تحت التعذيب في سجونها تحت ذريعة  ،الفلسطينية وتتكتم على مصيرهم

تقديم العمل الطبي واإلنساني ألبناء المخيم وإسعاف الجرحى من المناطق المجاورة ووثقت 
 :قلين واليزال مصيرهم مجهواًل وهممجموعة العمل عددًا من األطباء المعت

عامًا( طبيب في الجراحة  67هايل قاسم حميد" )الطبيب "لالجئ الفلسطيني السوري ا •
العامة، وأستاذ بكلية الطب البشري بجامعة دمشق، عمل كرئيس قسم الجراحة العامة في 
مشفى األسد الجامعي، اعتقلته قوات النظام السوري بعد مداهمة عيادته في مخيم 

 بتهمة عالج الجرحى. 13/8/2012اليرموك بتاريخ 
عام وهو طبيب جراحة  62" عالء الدين يوسفلسطيني السوري الطبيب "الالجئ الف •

-12-2012عصبية في مخيم اليرموك، اعتقل من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ 
25. 

مالك محمد يوسف" خريج طب أسنان، ماجستير " الالجئ الفلسطيني السوري الطبيب •
كلية طب األسنان  -عة دمشق جراحة "سنة رابعة" اعتقلته قوات النظام السوري من جام

 .23-5-2013في تاريخ 

يذكر أن الطواقم والمؤسسات الطبية في مخيم اليرموك، تعرضت النتهاكات جسيمة من قبل 
الجيش واألمن السوري، بقصف المشافي واستهداف سيارات اإلسعاف تارة، وباعتقال وقتل 

فين والممرضين واالختصاصيين الكوادر الطبية تارة أخرى، راح ضحيتها العشرات من المسع
والصيادلة، وإلى اآلن تتكتم األجهزة األمنية السورية عن مصير المعتقلين الفلسطينيين وأعدادهم 

معتقاًل  1180في سجونها، في حين وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا منهم 
 قضوا تحت التعذيب في السجون السورية. 461و

وفي موضوع آخر، أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الالجئين 
الفلسطينيين الذين يقطنون في المنطقة الجنوبية من ريف دمشق ُيقدر بعشرة آالف شخص 
غالبيتهم من سكان مخيم اليرموك، مشيرًا إلى أن معظمهم يقطنون في البلدات المجاورة للمخيم 
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بيت سحم(، منوهًا إلى أنهم يعانون من أوضاع إنسانية وصحية مزرية نتيجة  –ببيال  –يلدا )
نزوحهم عن منازلهم وممتلكاتهم، وانتشار البطالة بينهم، وعدم وجود مورد مالي يقيهم حاجة 

 .السؤال

عسكرية تتبع للنظام في دمشق اجتمعت منذ عدة و  "إن جهات أمنية ميدانيًا قال مراسل المجموعة
بيت سحم"، وذلك بعد قيام المدعو "أبو فهد و  يلداو  س الوضع الميداني لبلدات ببيالأيام لتدار 

تجاه طائرة  23ميازة" أحد قادة الفصائل المسلحة في جنوب دمشق بإطالق النار من رشاش 
الميغ في أجواء المنطقة، مرجحة أن يقوم النظام بحملة عسكرية على المنطقة الجنوبية من ريف 

ترحيل و  على فصائل المعارضة السورية إلجبارها على إبرام اتفاق استسالمدمشق للضغط 
 .الرافضين للحل إلى إدلب

 
وعلى صعيد مختلف، شهدت أطراف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، يوم أمس، 

ا، اندالع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها األسلحة المتوسطة والثقيلة، وسط أنباء عن وقوع ضحاي
فيما تزامن ذلك مع تعرض المخيم للقصف بعدد من القذائف والصواريخ األمر الذي أدى إلى 

 وقوع أضرار مادية في المكان.

يذكر أن قرى وبلدات جنوب سورية تشهد توترًا كبيرًا وذلك بسبب اندالع االشتباكات بين 
عارضة السورية المسلحة المعارضة السورية المسلحة وداعش من جهة، واندالع اشتباكات بين الم

 وقوات الجيش النظامي من جهة أخرى.
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 2017مارس  –آذار  28فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3472) •
 ( امرأة.455)

( 86ة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابع1180) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1375يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1081المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع  •
 ( يومًا.889)

( يومًا، 1425أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.159والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016أوروبا حتى منتصف ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


