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الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل شهر آب ــ آغسطس الماضي في  65 "
 "تحت التعذيب" 31"سورية، بينهم 

 
 

 

  ثالثة الجئٌن فلسطٌنٌٌن ٌقضون تحت التعذٌب، اثنان منهم فً سجون النظام
. والثالث على أٌدي جبهة النصرة

 استمرار إدخال المعونات الغذائٌة والصحٌة إلى مخٌم الٌرموك .

 حملة تلقٌح ضد شلل األطفال فً الٌرموك. 

  مجموعات المعارضة السورٌة ترتكب تجاوزات خطٌرة بحق أهالً مخٌم خان
. الشٌح

 فلسطٌنٌو سورٌة فً مالطا معاملة مهٌنة وطرق ملتوٌة إلنتزاع بصمتهم .
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 إحصائيات
الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل شير آب ــ أغسطس المنصرم، من " 65"أعمنت مجموعة العمل أن 

الجئًا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وثالثة أشخاص عمى يد " 31"بينيم 
، "عبد اهلل بدر"،"أحمد السيمي"،"بياء صقر:"مجموعة مسمحة مجيولة اليوية في مخيم اليرموك ىم

والجئ فمسطيني من أبناء مخيم خان الشيح عمى يد مجموعة تابعة لممعارضة السورية، فيما 
التابعة لوكالة األونروا في مخيم " بيت الىيا"قضت أم وطفميا جراء الحريق الذي اندلع بمدرسة 

خان دنون، وأربعة من أبناء مخيم النيرب بحمب إثر االشتباكات التي اندلعت بين الجيش 
 .النظامي ومجموعات تابعة لممعارضة بمنطقة الشيخ لطفي المجاورة لممخيم

 
 ضحايا

من أبناء مخيم خان دنون تحت التعذيب في سجون النظام السوري، " عمر مشموط"قضى الشاب 
 .وذلك بعد أن تم اعتقالو من قبل عناصر حاجز الخان منذ عدة أشير

من أبناء وسكان مخيم اليرموك، تحت التعذيب في السجون " أسامة الطوباسي" كما قضى الشاب
. السورية

من سكان مخيم خان الشيح تحت التعذيب عمى أيدي جبية " فاروق أبو ميثة" فيما قضى الشاب 
 .النصرة وذلك بعد شير من اعتقالو

 
 أسامة الطوباسي
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 آخر التطورات
قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني يوم أمس بتوزيع عدد من السمل الغذائية وربطات 

 (األونروا)الخبز عمى أبناء مخيم اليرموك، فيما قدمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
 .معونات غذائية وصحية

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

إلى ذلك أورد مراسمنا داخل المخيم نبأ إصابة شاب بيده وبطنو برصاص قناص أثناء عممية 
التوزيع نقل عمى الفور إلى المشفى لمعالج وىو في حالة حرجة، ومن جانب آخر سمح لعدد من 

. العائالت الفمسطينية بالدخول إلى المخيم

 
 إصابة أحد سكان مخيم اليرموك أثناء توزيع المساعدات
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" نظمي غزال"أما عمى صعيد المبادرة من أجل فك الحصار عن مخيم اليرموك فقد صرح 
الوسيط بين أطراف مبادرة تحييد المخيم بأن ىناك عقبات كثيرة توضع من أجل عدم إنجاح 

المبادرات فبعد أن وافقت المجموعات المسمحة داخل اليرموك عمى كافة البنود التي تم طرحيا 
سابقًا، عادت تمك المجموعات لتضع شروطًا جديدة لتنفيذ المبادرة أىميا إدخال مادة المازوت 

القيادة ــ )إلى المخيم، ومن جيتيا تتيم المجموعات المسمحة الجيش النظامي والجبية الشعبية 
. بعرقمة الجيود التي تبذل من أجل فك الحصار عن اليرموك (العامة

 كم، يعتبر من أكبر 10يشار أن مخيم اليرموك الذي يبعد عن مركز مدينة دمشق تقريبا 
/ تموز 10المخيمات الفمسطينية داخل سورية، وقد فرض النظام السوري عميو حصارًا جزئيًا منذ 

، فقام بإغالق جميع مداخمو باستثناء المدخل الشمالي، قبل السيطرة التامة 2012يوليو 
بفرض  (العامة– القيادة )لمجموعات الجيش الحر عميو، فقام الجيش النظامي والجبية الشعبية 

، منعوا بموجبو إدخال المواد الغذائية والدقيق 2013 تموز يوليو 17حصار كامل عميو منذ 
ليو.والمواد الطبية والمحروقات  .كما منع دخول وخروج سكانو منو وا 

و في ريف دمشق فقد شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين حالة من اليدوء الحذر تخممو 
تحميق لمطيران الحربي في سمائو متزامنًا مع انقطاع لمتيار الكيربائي عن منازل المخيم، حيث 

. سمعت أصوات انفجارات متقطعة مصدرىا المزارع المحيطة بالمخيم
في غضون ذلك سادت حالة من السخط وعدم الرضى بين أىالي المخيم بعد سماعيم نبأ وفاة 

من سكان المخيم تحت التعذيب عمى أيدي جبية النصرة وذلك بعد شير " فاروق أبو ميثة" الشاب
 .من اعتقالو

يذكر أن مجموعات المعارضة السورية قامت في الفترة األخيرة بعدة تجاوزات بحق أىالي مخيم 
 عمى أبناء المخيم ما أدى إلى سقوط ضحيتين 9/7/2014خان الشيح حيث أطمقت النار يوم 

صابة عدد من المدنيين عرف منيم " محمد صالح صالح"، و"محمد مثقال القاضية"ىما  عصام "وا 
 ."عمي حمادة"و "حسين

 فقد اقتحمت مجموعات المعارضة السورية المخيم تحت إطالق كثيف 16/7أما في يوم 
لمرصاص في منطقة شارع المخفر والمدارس، مما تسبب بإنتشار حالة من اليمع بين األىالي، 
إلى ذلك أقدمت تمك المجموعات عمى اعتقال عدد من أبناء المخيم، حيث تم اقتيادىم إلى جية 

 .مجيولة
 بعد اختطافو من قبل 20/7من أبناء مخيم خان الشيح يوم " وائل أبو زىرة"إلى ذلك قضى 



 

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

 

وشاب " محمد خنيفس"مجموعة محسوبة عمى المعارضة السورية، كما تم اإلفراج عن كل من 
 ."أبو عرفان"آخر من العائمة ذاتيا يدعى 

آب ــ آغسطس المنصرم عمى إقتحام المخيم وقامت بدىم /3كما أقدمت ىذه المجموعات يوم 
المطموب لدييم فيما " معين جروان"وذلك بحثًا عن الشاب " محمد جروان صالح"وتفتيش منزل 

من أبناء المخيم، فيما تمكنت تمك المجموعة " محمد جروان"قامت تمك المجموعة بقتل الشاب 
 .أحد المدرسين بمدارس األونروا واعتقالو" أحمد الرممي"من دىم منزل األستاذ 

وعمى صعيد آخر طالب عدد من الناشطين ووجياء مخيم السبينة الحكومة السورية والفصائل 
الموالية ليا بالسماح لألىالي بالعودة إلى مخيميم، ويذكر أن الجيش النظامي وعدد من الفصائل 

 .2013-11-7المواليو لو تسيطر عمى المخيم بشكل كامل منذ -الفمسطينية 
 

 معتقمون
من قبل عناصر الجبية الشعبية القيادة العامة أثناء توزيع " جمال الشيابي"اعتقال الشاب

 .المعونات الغذائية عمى أىالي مخيم اليرموك أول شارع راما
 

 لجان عمل أهمي
أعمنت جمعية نور الخيرية لإلغاثة والتنمية وبالتعاون مع مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية 

في مخيم اليرموك عن إطالق حممة تمقيح ضد شمل األطفال في مخيم اليرموك لالجئين 
 .الفمسطينيين جنوبي دمشق الذي تحاصره القوات النظامية السورية منذ أشير

 
 مالطا

مدى معاناة الالجئين الفمسطينين " الفيس بوك"أظير فيديو تداولتو صفحات التوصل االجتماعي 
في مالطا نتيجة اعتداء السمطات المالطية عمييم بالضرب وخاصة منيم النساء وكبار السن 

وذلك إلجبارىم عمى انتزاع بصمتيم مما سيحرميم من لم شمميم مع أبنائيم وأىميم الذين سبقوىم 
. إلى أوروبا والدول اإلسكندنافية

تجدر اإلشارة إلى أن المياجرين الفمسطينيين السوريين والسوريين كانوا قد فروا من جحيم الصراع 
الدائر في سورية، بحثًا عن األمن واآلمان والحياة الكريمة، إال أنيم صدموا بالمعاممة غير 

 .اإلنسانية التي تمقوىا في بعض البمدان التي لجؤوا إلييا


