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الجئة فلسطينية معتقلة ( 05)في اليوم العالمي لضحايا االخفاء القسري "
 "مفقودة داخل سورية وخارجها 73في السجون السورية و

 

 
 

  للمنظمات قصف يستهدف مخيم اليرموك والهالل األحمر الفلسطيني يجدد مطالبته
 الدولية بإدخال األدوية إليه

 األمن السوري يعتقل أحد عناصر لواء القدس الفلسطيني الموالي له 
  اإلفراج عن الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم النيرب 
  ليبيا تعتقل ثالثة مهربين يشتبه بتورطهم بكارثة غرق قارب المهاجرين الخميس

 الماضي
 ات من الالجئين العالقين على أحد الجزر اليونانية بال لليوم الثاني على التوالي المئ

 ماء وال طعام
 كارثة اختناق أخرى كانت على وشك الوقوع في النمسا 
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 احصائيات
أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام 

الجئة ( 05)اعداد هذا التقرير بلغ السوري منذ بداية الحرب الدائرة في سورية وحتى لحظة 
من  05من دمشق، وأربع معتقالت من حمص، و51من ريف دمشق، و 50فلسطينية، بينهم 

الجئة فلسطينية  13مناطق متفرقة في سورية، إلى ذلك كشفت المجموعة أنها وثقت أسماء 
من المخيمات فقدت داخل األراضي السورية وخارجها، وأكدت مجموعة العمل أنه ال يخلو مخيم 

الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات 
إن بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات :"ومداخل المخيمات والمدن، وقال فريق التوثيق

ة الطالبة في كلي( ع –س )تم اعتقال  0551كانون الثاني  6جامعيات أو ناشطات، ففي تاريخ 
( ا –س )هندسة العمارة من قبل عناصر الحاجز الموجود أول مخيم اليرموك فيما اعتقلت 

من الحرم الجامعي في مدينة حمص حيث تم توقيفها لمدة  0551آب اوغسطس  9بتاريخ 
 .تعادل أسبوعين

كما أقدمت األجهزة األمنية السورية على اعتقال ثالث الجئات من مخيم العائدين في حمص 
محاولتها اقتحام منزل آل السيد الذي يختبئ به المسلحون بهدف الضغط عليهم ودفعهم  أثناء

لتسليم أنفسهم، على الرغم من تلبية المطلوبين لشروط األمن السوري وتسليمهم أنفسهم مقابل 
عدم المساس بعوائلهم واإلفراج عن النساء المعتقالت، وتشير الدالئل إلى أن أعداد من تعرضن 

ل لدى طرفي الصراع من النساء أكبر من هذا العدد، ولكن يتم التكتم عليها ألسباب لالعتقا
 .خاصة تتعلق بتلك الحاالت

الموت واإلعاقة، نتيجة و  الخطفو  ُيذكر أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال
أطراف بين  0555آذار  –الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في مارس 

 .األزمة السورية
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية للقصف وسقوط عدد من 
القذائف طالت محيط شارع لوبية وشارع حيفا، مما أسفر عن إصابة امرأة بشظية في الرأس 

هالل األحمر الفلسطيني نقلت على أثرها للمشفى لتلقي العالج، أما من الجانب الطبي جدد ال
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا، "داخل المخيم مطالبته 

والصليب األحمر الدولي والمنظمات الطبية واإلنسانية في العالم، ممارسة الضغط على الحكومة 
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وك لالجئين الفلسطينيين السورية من أجل إدخال األدوية والمستلزمات الطبية إلى مخيم اليرم
جنوب دمشق، بسبب تدهور الوضع الصحي في المخيم وما يعانيه من نقص شديد في األدوية 

 ".وانتشار العديد من األمراض المزمنة ومرض التيفوئيد واليرقان في أوساط سكان اليرموك

 
 استهداف مخيم اليرموك

الرحيم من أبناء مخيم النيرب، وأحد وفي حلب اعتقل األمن السوري في حلب الشاب ياسر عبد 
عناصر لواء القدس الفلسطيني الموالي للنظام، يذكر أن األمن السوري كان قد اعتقل سابقًا 
عددًا من الالجئين الفلسطينيين من عناصر لواء القدس بالرغم من قتالهم إلى جانبه، فيما يشير 

داخلية بين المجموعات واللجان  ناشطون أن تلك االعتقاالت تأتي في سياق تصفية حسابات
 .التابعة للنظام

 
 الشاب ياسر عبد الرحيم

فراس "و ،"أدهم دكور"وفي السياق أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئين الفلسطينيين 
من أبناء مخيم النيرب بحلب، وذلك بعد أيام من اعتقالهما، ُيشار أن الدكور اعتقل يوم " الناجي
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الحالي من منزله داخل المخيم، أما الناجي فقد أُعتقل قبل أسبوع وهو أغسطس  –آب /  05
 .عائد إلى المخيم

 
 ليبيا

أعلنت السلطات الليبية، أمس السبت، أنها ألقت القبض على ثالثة مهربين يشتبه بتورطهم في 
حادثة غرق أحد القوارب التي تقل مهاجرين قبالة الشواطئ الليبية مساء الخميس الماضي، 

لذي راح ضحيته المئات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين، عرف منهم حتى الساعة ثالثة وا
أطفال من عائلة الميعاري من سكان مخيم النيرب في حلب، في حين ال يزال العشرات في عداد 

 .المفقودين
ير بالذكر ووفقًا للمصادر األمنية فإن عددًا من المشتبه بهم اليزالون متخفين عن األنظار، الجد

أن ليبيا أصبحت منطلقًا لرحالت الهجرة التي يقصدها الفارون من الحرب الدائرة في سورية نحو 
 .أوروبا

 
 

 اليونان
العسكرية " Farmakonis"جدد المئات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين العالقين على جزيرة 

مطالبين الجهات اإلغاثية والدولية بسرعة التحرك  ،في اليونان، مناشداتهم التي أطلقوها
 .لمساعدتهم

وبالرغم من نفاد الطعام والماء منهم منذ يوم أمس، إال أنه وحتى الساعة لم يجدوا أي تفاعل أو 
 .نجدة من قبل السلطات اليونانية أو المؤسسات اإلنسانية المتواجدة على األراضي اليونانية

مهاجر بينهم العشرات ( 055)العالقين على تلك الجزيرة قد بلغ نحو  ووفقًا لناشطين فإن أعداد
 .من األطفال والنساء الذين فروا من ويالت الحرب الدائرة في سورية
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 النمسا
مهاجرًا بينهم الجئين من سورية بحالة مزرية ( 06)عثرت الشرطة النمساوية، يوم السبت، على 

الصغيرة قرب الحدود مع ألمانيا، حيث " آم هارتسانت بيتر "داخل إحدى الشاحنات في بلدة 
 .كان احتمال موتهم خنقًا، لوال وصول الشرطة إليهم في الوقت المناسب

تم نقلهم إلى إحدى و  ووفقًا لمصادر نمساوية فقد عثر على طفلين على األقل وهم بحالة حرجة،
 .المستشفيات القريبة على الفور، لتلقي العالج الالزم

بالذكر أن السلطات النمساوية كانت قد أعلنت قبل أيام عن كارثة اختناق جماعي الجدير 
يشار أن السلطات النمساوية كانت قد  ،مهاجرًا قضوا داخل شاحنة لنقل اللحوم( 35)لحوالي 

 .أعلنت يوم أمس أنها قد اعتقلت أربعة مشتبهين بهم في حادثة االختناق تلك

 
 أحد األطفال الذين تم إنقاذهم

 
 5500/ أغسطس  -آب / 75فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 005555)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 505055) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6555)لبنان، 

 .0550لغاية يوليو 
 .جئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف ال( 16)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 109)يومًا، والماء لـ ( 809)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 389)لليوم 
 .ضحية( 585)لحصار يومًا على التوالي، عدد ضحايا ا

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 605)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 800)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 35)عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع المياه ( 096)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 


