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النظام يستهدف مخيم اليرموك وداعش تحتجز عددًا من المدنيين بتهمة "
 "التدخين

      

 
 

 قصف يستهدف مخيم درعا وحي طريق السد جنوب سورية 

  في منطقة سبلين جنوب فوضى وعدم تنظيم في إعادة تسجيل بيانات فلسطينيي سورية

 لبنان

 األمن السوري يجبر ذوي ضحايا التعذيب الفلسطينيين التوقيع على شهادات وفاة مزورة 

 ألفا  " 97"عدد الفلسطينيين السوريين الذي وصلوا إلى أوروبا تجاوز : مجموعة العمل 
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 آخر التطورات

رية دمشق بالمضادات استهدفت قوات النظام السوري مخيم اليرموك جنوبي العاصمة السو 
األرضية، حيث أفادت األنباء من المخيم أن عدة حارات غربي المخيم استهدفت من قبل القوات 
النظامية المتمركزة على أبراج منطقة القاعة المقابلة للمخيم، كما ُسجل سقوط قذيفة هاون داخل 

 .أحياء المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات

من أبناء مخيم اليرموك أن تنظيم الدولة احتجز عددًا من المدنيين من في غضون ذلك، أكد عدد 
أبناء المخيم بتهمة التدخين في األماكن العامة، مشيرين إلى أن التنظيم في جنوب دمشق يحتجز 

 .في سجونه ليوم كامل كل من يثبت تدخينه في الطرقات العامة

 
أحياء مخيم درعا وحي طريق السد المجاور وفي السياق استهدف الجيش النظامي بقذائف الهاون 

على إحدى حارات مخيم درعا، مما " الفيل"أرض من نوع  -للمخيم، فيما سقط صاروخ أرض
أحدث خرابًا في منازل األهالي، فيما لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف 

 .المدنيين

زحوا من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد يشار إلى أن العديد من العائالت الفلسطينية وممن ن
وحي طريق السد المجاور، ويعاني الالجئون جنوب سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة، فيما 
يعاني من تبقى من الالجئين داخل مخيم درعا أوضاعًا إنسانية غاية في الخطورة تتجلى في 

يوم، اضافة إلى أعمال ( 148)منذ  الجانبين الصحي والمعيشي، واستمرار قطع الماء عن المخيم
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القصف واالشتباكات المتكررة داخل المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار 
 .من مبانيه وسقوط ضحايا(% 07)حوالي 

وباإلنتقال إلى لبنان اشتكى عدد من العائالت الفلسطينية السورية من حالة الفوضى وعدم 
بيانات فلسطيني سورية بمدرسة بيت جاال التابعة لألونروا في  التنظيم التي رافقت إعادة تسجيل

منطقة سبلين بأقليم الخروب جنوب لبنان، وعزا األهالي سبب ذلك عدم اتباع األونروا آلليات 
عمل واضحة لتنظيم الدور والتعامل مع الجموع الكبيرة التي وفدت إلى مكان التسجيل، بينما رأى 

التي حصرتها األونروا بيوم واحد هي غير كافية خاصة أن حوالي  البعض منهم أن مدة التسجيل
 .عائلة فلسطينية سورية تقطن بوادي الزينة وكترمايا وجدرا ومنطقة الشحيم 057

التزامهم و  وبدورهم حمل موظفو األونروا األهالي المسؤولية عن حالة الفوضى وعدم اإلنضباط
اء المراجعين أرقام تسلسلية تسهل عليهم الدخول النظام المتبع، رغم أن األونروا حاولت إعط

 .بإنتظام، وأضافوا أن بعض العائالت أصرت أن تدخل قبل غيرها وتثير الفوضى

 
هذا وُسجل حاالت إغماء وأزمات مرضية رافقت عملية تسجيل البيانات نتيجة اإلزدحام الشديد 

 .الحارقة لمدة طويلةوانتظار الالجئين الفلسطينيين السوريين تحت أشعة الشمس 

عن قيامها تحديث  5780/ يوليو _ تموز /  55الجدير بالتنويه أن وكالة األونروا أعلنت يوم 
بيانات العائالت الفلسطينية السورية في لبنان، ودعت األونروا جميع العائالت الفلسطينية 
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مراكز األونروا حسب بالتوجه إلى  5780/  0/ 54المهجرة من سوريا والمدونة لديها حتى تاريخ 
 .ظهراً  5377صباحًا وحتى الساعة  03:7األيام التي حددتها لالجئين في بيانها بين الساعة 

ومن جهة أخرى قال عدد من ذوي ضحايا التعذيب الفلسطينيين ممن قضوا في سجون النظام 
بناءهم السوري لمراسل مجموعة العمل، إنه بعد تبليغهم من قبل عناصر األمن السوري بأن أ

قضوا في السجون، أو بعد السؤال عن مصيرهم عبر وسطاء أو عبر المحكمة العسكرية وتأكيد 
األخيرة بأنهم قضوا، أجبرهم عناصر األمن السوري التوقيع على تقارير وشهادات وفاة مزورة 

 ".أزمة قلبية"صادرة من مشفى تشرين العسكري، تدعي بأن سبب وفاة أبنائهم جاء نتيجة 

زوجة أحد الضحايا الفلسطينيين في سجون النظام السوري أنه وبعد معاناة كبيرة وعذاب  وقالت
وانتظار ومساعي لمعرفة مصير زوجها في السجون السورية، تم تسليمها الشهادة المزورة بعد 
وضع إمضائها على تلك الورقة بأن زوجها قضى بأزمة قلبية، وطلبوا منها الصمت وعدم السؤال 

 ".المزورة"خرى، وبأنها محظوظة ألنها حصلت على تلك الشهادة عنه مرة أ

بأنها ُأبلغت عبر أحد المعتقلين المفرج عنه من "فيما أكدت الالجئة لمراسل مجموعة العمل 
، فيما أكد ناشطون على أن "سجون النظام رؤيته لزوجها بعد تاريخ تسليمها لورقة الوفاة المزورة

ين استلموا تلك الشهادات علموا من معتقلين تم اإلفراج عنهم، رؤيتهم عددًا من أهالي الضحايا الذ
 .ألبنائهم في أفرع أمنية أو في سجن صيدنايا العسكري بعد تاريخ تسليمهم تلك األوراق المزورة

ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا ( 440)وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت 
 .األمن السوري منذ بدء أحداث الحرب في سورية تحت التعذيب على يد عناصر

ومن جانبه أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد 
الالجئين الفلسطينيين السوريين الذي لجأوا إلى االتحاد األوروبي خالل الفترة الممتدة من بداية 

الجئًا، وذلك بناًء ( 00.570)قد بلغ ( 5780)كانون األول  –وحتى ديسمبر ( 5788)عام 
على متابعة عدد من االحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الوكالة األوروبية إلدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول و  ،UNHCR الالجئين
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صادرة عن االتحاد األوروبي ، وبعض االحصائيات ال(فرونتكس)األعضاء في االتحاد األوروبي 
 .والمتعلقة بإحصاء الالجئين إلى أوروبا

، لوحظ توقف معظم الجهات الدولية عن (5780)أما فيما يتعلق بالنصف األول من عام 
والوكالة األوروبية  ،إصدار تقاريرها الدورية المتعلقة بهذا الموضوع، وخصوصًا مفوضية الالجئين

 .(فرونتكس)ي الحدود الخارجية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلدارة التعاون العملياتي ف

ال أنه إن أخذنا في االعتبار استمرار وصول الالجئين قبل توقيع االتفاق التركي األوروبي 
فبراير بنفس العدد المقدر، /يناير، شباط/ بخصوص الالجئين، يكون العدد لشهري كانون الثاني

الجئ فلسطيني، فيما كان ( 1777)تقاطع إحصاءات العامة بنحو فيكون العدد التقريبي من 
الجئ، ما يجعل العدد اإلجمالي ( 8777)يناير ال يزيد على /حتى حزيرانو  آذار/للفترة من مارس

، يصل 5780يناير  - 5788لالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا في الفترة 
رقم تقديري، دون حسبان عدد الالجئين العالقين في اليونان، ، مع التأكيد أن ال(00570)إلى 

 .وذلك بسبب الغياب التام ألّي إحصاءات تتعلق بأعدادهم

 
 8102/ تموز ــ يوليو/ 82/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
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لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •
 .5785يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 08.5)أكثر من  •

 .5785كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم 3 وكمخيم اليرم •

يومًا، والماء لـ ( 8801)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 88:0)لليوم 
 .ضحية( 810)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 010)

إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة 3 مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 007)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 8815)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي 3 مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 148)حوالي 3 مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع 3 والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


