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 "أربعة فلسطينيين قضوا في سورية إثنان منهما تحت التعذيب"

 
 
 

 
 

 ثمانية الجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب الشهر الماضي. 

 توقف إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك المحاصر. 

  مخيم اليرموك يجتمع لبحث آخر التطوراتالمجلس المدني في. 

  يوما   251الجيش النظامي يمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إليه منذ. 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 
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 ضحايا
وثّقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أربعة ضحايا فلسطينيين جدد، منهما إثنان 

من أبناء مخيم " محمود ماجد جلبوط"سجون األمن السوري وهما  قضيا تحت التعذيب في
من أبناء مخيم الرمل في الالذقية، فيما قضى " محمود حسن أبو جمعة "و عامًا،( 91)اليرموك 

من سكان مخيم جرمانا إثر إصابته برصاص قناص على طريق بيت سحم بريف " حسام زيادة"
اء مخيم السبينة قبل أيام إثر اإلشتباكات الدائرة في من أبن" محمود فوزي تيم"دمشق، كما قضى 

 .يبرود
آذار الماضي ثمانية  -وفي ذات السياق أّكدت مجموعة العمل أنها وثّقت خالل شهر مارس

 .ضحايا قضوا تحت التعذيب في سجون األمن السوري
 

 التطورات الميدانية
بحث آخر التطورات المتعلقة في يوم أمس اجتماعًا ل" المجلس المدني في مخيم اليرموك"عقد 

المخيم ويذكر أن المجلس يضم عددًا من الشخصيات والفعاليات من أهالي مخيم اليرموك 
 .المخيمبدمشق، فيما لم يسجل اليوم إدخال أي مساعدات إلى 

 
 من اإلجتماع الذي عقده المجلس المدني في مخيم اليرموك
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األونروا بإيقاف جميع أنشطتها الصحية والتعليمية أما في مخيم جرمانا بريف دمشق فقد قامت 
وذلك بشكل إستثنائي بسبب التوتر األمني في محيط المخيم، فيما سمعت في مخيم خان الشيح 
بريف دمشق أصوات إنفجارات عنيفة تبين أنها ناجمة عن قصف المناطق المحيطة به بقذائف 

الفلسطينية المقربة منه تمنع عودة أهالي  الهاون، فيما ال يزال الجيش النظامي وبعض الفصائل
 .يوماً  951مخيم السبينة في ريف دمشق منذ سيطرتهم عليه من حوالي 

 
 األوضاع المعيشية

استمرار الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق للشهر 
حيث يعاني األهالي من أزمات صحية ومعيشية سببها منع إدخال المواد  ،التاسع على التوالي

التموينية والطبية إلى المخيم، إال بكميات محدودة جدًا عبر األونروا وبعض الجهات اإلغاثية، 
فيما يعاني أهالي مخيم درعا في الجنوب السوري من أزمات صحية كبيرة بعد نفاد المواد الطبية 

عمال العسكرية التي يشهدها المخيم ومحيطه، ويشار أن معظم منازل من المخيم بسبب األ
المخيم قد تضررت بسبب القصف المتكرر الذي استهدف المخيم في الفترة السابقة، وفي سياق 
متصل يعاني أهالي مخيم الرمل في الالذقية من غالء أسعار المواد األولية وانتشار البطالة في 

 .صفوف أبنائه

 
 لدمار في مخيم درعامن آثار ا

 


