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في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري "مجموعة العمل" النظام "
" 472" الجئًا فلسطينيًا وتوثق "1600السوري يعتقل تعسفيًا أكثر من "

 "قضوا تحت التعذيب
 

 
 

 عنصراً من "قوات الجليل" الموالية للنظام السوري 15قضاء  •

 تشديد أمني وحمالت اعتقال في مخيم خان الشيح بريف دمشق •

 اشتباكات بين "داعش" و"جيش اإلسالم" في مخيم اليرموك •

بعيد تسممه، حواجز النظام تسمح لطفل فلسطيني بالخروج من يلدا لتلقي العالج  •

 بمشافي دمشق

 طالباً فلسطينياً في سورية 650السفارة الصينية بدمشق تقدم مساعدات لـ  •
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 آخر التطورات

في اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها 
( معتقاًل فلسطينيًا اختفوا قسرًا بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين 1632استطاعت توثيق )

 ساني.حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال اإلغاثي واإلن

وأشارت المجموعة إلى تعرض هؤالء المعتقلين لكافة أشكال التعذيب في األفرع األمنية السورية ومراكز 
االحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جدًا قضى 

 .خاللها المئات من المعتقلين

 
( حالة وفاة تحت 472مل من أجل فلسطيني سورية )كما وثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة الع

 التعذيب لمعتقلين ومعتقالت فلسطينيين في سجون النظام السوري.

وأشارت المجموعة إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه 
إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا  ،يهوذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لد

 من اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام السوري.

مطالبتها النظام السوري باالفراج « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»من جانبها جددت 
ة أن ما يجري داخل المعتقالت ن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدواإلفصاح ع

 .«جريمة حرب بكل المقاييس»السورية للفلسطينيين 

"االختفاء القسري و "1االختفاء القسري "هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير 
 مجزرة الصور" تناوالت خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب""، و2

 واالختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضة.
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وفي سياق غير بعيد، أفاد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق أن قوات األمن السورية شّنت حمالت 
دهم واعتقال في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي، مشيرًا إلى فرض تشديد 

 خيم وقاطنيه.أمني على الم

( الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم خان الشيح 238يذكر أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال )
بحسب احصائيات مجموعة العمل، ال يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم من بين أكثر من 

 ( شخصًا.1632)

اكات عنيفة بين عناصر "داعش" في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق وقوع اشتب
 و"جيش االسالم" أحد فصائل المعارضة المسلحة جنوب مخيم اليرموك.

وأضاف مراسلنا أن االشتباكات اندلعت، أمس األول، بين الجهتين عند حي الزين جنوب مخيم اليرموك 
 استخدمت فيها األسلحة المتوسطة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

 
م "داعش" كان قد فرض سيطرته على مخيم اليرموك بعد معارك عنيفة خاضها ضد يذكر أن تنظي

 هيئة تحرير الشام حاليًا. –فصائل المعارضة السورية بدعم ومساندة من عناصر جبهة النصرة 

وفي بلدة يلدا المجاورة لمخيم اليرموك، أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن حواجز 
امي سمحت بمرور الطفل "عمار بهلول" وذلك لتلقي العالج العاجل في مستشفيات دمشق، الجيش النظ

 حيث تعرض الطفل لحالة تسمم خطيرة إثر تناوله مادة سامة تستخدم كمبيد للحشرات.

ووفقًا لمراسلنا فإن حالة الطفل الصحية كانت سيئة جدًا، حيث لم تتوفر المواد الالزمة إلسعافه داخل 
 رة المعارضة السورية المسلحة.مناطق سيط



 

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

 

يذكر أن اآلالف من الفلسطينيين كانوا قد نزحوا عن مخيمهم المحاصر إثر سيطرة تنظيم "داعش" على 
 .2013مخيمهم مطلع إبريل 

طالبًا  650وفي سياق آخر، قدمت يوم أمس، السفارة الصينية في العاصمة دمشق مساعداتها لـ 
 نية، وشملت المساعدات حقائب مدرسية وقرطاسية.فلسطينيًا من المخيمات الفلسطي

وأعرب السفير الصيني تشي تشيانجين في تصريح للصحفيين عن أمله أن تساعد هذه المساعدات 
الطالب الفلسطينيين مع بداية العام الدارسي الجديد مؤكدًا على الصداقة بين الصين وكل من سورية 

 وفلسطين.

ة لالجئين الفلسطينيين في سورية، وتوقف الكثير من المدارس عن العمل، يشار إلى تأثر العملية التعليمي
في عام  %75قبل الحرب إلى أقل من  %95وتراجع نسبة األشخاص الذين لديهم إمكانية التعلم من 

2015. 

 
 2017أغسطس  –آب 31فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ) ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت3569) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1632) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1506يومه )
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( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1243انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1084)

( يومًا، والمخّيم 1579نذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم م •
 ( يومًا.332يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


