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 "2017 يوينو حزيران/ شهر خالل قضوا سوريا   فلسطينيا   "14"
 

 

 
 

 السوري النظام سجون في فلسطينيين لمعتقلين وفاة حالة (463) وثقنا العمل: مجموعة •

 اليرموك مخيم أبناء من مدنيين ثالثة عن يفرج "داعش" التبغ حيازة بتهمة اعتقالهم بعد •

  الحسينية حاجز على الفلسطينيين الشبان من عددا   يعتقل النظام •

 مستوى على الصناعية الثانوية في األولى المرتبة على يحصل سوري فلسطيني طالب •

 سورية
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 التطورات آخر

 قضوا فلسطينيا   الجئا   "14" أن سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أعلن
 بسبب توفوا آخرين "5"و ناري، طلق نتيجة الجئين "7" بينهم الماضي، يوينو – حزيران شهر خالل

 .التفجير جراء ماتا والجئان القصف،

 2017 عام من حزيران شهر خالل قضوا الذين الفلسطينيين الضحايا أن إلى العمل مجموعة وأشارت
 في قضى وآخر دمشق، في والجئ درعا، ريف في قضوا "11" التالي: النحو على المكان حسب توزعوا
 مقتله. ماكن يعرف لم وشخص الرقة،

 
 لمعتقلين التعذيب تحت وفاة حالة (463) توثيق من تمكنت أنها العمل مجموعة أكدت السياق وفي

 السوري. النظام سجون  في فلسطينيين ومعتقالت

 تكتم بسبب توثيقه تم مما أكبر التعذيب لضحايا الحقيقي العدد يكون  أن احتمال إلى المجموعة وتشير
 عن اإلعالن من الضحايا ذوي  تخوف إلى وإضافة لديه المعتقلين ومعلومات أسماء عن السوري  النظام

 السوري. النظام قبل من المالحقة خشية التعذيب تحت أبنائهم وفاة

 اليرموك، مخيم أبناء من مدنيين ثالثة عن "داعش" الدولة تنظيم أفرج دمشق العاصمة جنوبي في أما
 عناصر فأن العمل مجموعة مراسل وبحسب ،التبغ مادة حيازتهم بسبب الثالثاء يوم اعتقلهم أن بعد

 األسود، الحجر في األمنية مقراتهم أحد إلى واقتادوهم الثالثاء يوم عصر الثالثة الشبان اعتقلوا "داعش"
 .اعتقالهم من يوم بعد عنهم أفرجوا ثم ومن
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 أبناء من عددا   خاللها احتجز اعتقاالت حملة 2016 عام في شن قد الدولة تنظيم كان السياق وفي
 يقارب ما ،2016 / 7 /28 يوم احتجز فقد العامة، األماكن في التدخين بتهمة وذلك، اليرموك مخيم

 يقوم من كل التنظيم يحتجز حيث العامة األماكن في التدخين بتهمة المخيم أبناء من مدنيا   خمسين
 «.واحد يوم أقلهاو  أيام خمسة أكثرها لمدة يدخن وهو عليه القبض بإلقاء

 بعد وذلك المخيم، داخل الموجودين المدنيين بحق االنتهاكات من العديد بارتكاب قام "داعش" أن ُيشار
 .2015 / ابريل – نيسان /1 يوم اليرموك مخيم على التنظيم سيطرة

 تموز/ -1 السبت يوم الفلسطينيين الشبان من عدد اعتقال على السوري  النظام أقدم دمشق ريف وفي
 السبت يوم اعتقلوا الحسينية حاجز عناصر فأن العمل مجموعة لمراسل ووفقا   الجاري، الشهر من يوليو

 أثناء السبينة مخيم سكان من سالم" "محمد الفلسطيني منهم عرف فلسطينيين، الجئين تسعة الماضي
 األهالي من عدد نفاه الذي األمر المخدرات، تعاطي بحجة الحسينية، مخيم في ألقاربهم زيارتهم

 السوري  النظام أن مضيفا   سبينة، مخيم أبناء من هم المعتقلين أغلب أن إلى المراسل وأشار والناشطين،
 .الفلسطيني التحرير جيش مرتبات أحد أنه له تبين أن بعد المعتقلين أحد سراح أطلق

 خالد العابدين "زين الطالب حصل ذلك إلى
 لالجئين اليرموك مخيم أبناء من شريف"

 في األولى المرتبة على بدمشق الفلسطينيين
 مستوى  على الصناعية الثانوية امتحانات

 الميكاترونكس. بقسم سورية

 الفلسطينيين الالجئين من الطالب أن يذكر
 المراكز من العديد حققوا قد كانوا السوريين،

 عدد في العامة الثانوية امتحانات في المتقدمة
 وذلك وحمص، دمشق منها المحافظات من

 ومصاعب المعيشية الظروف من بالرغم
 سورية. في الحرب
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 2017 يونيو – تموز 5 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 (463) بينهم توثيقهم من العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة (3524) •
 .امرأة 

 .امرأة  (100) بينهم السوري  للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطينيا   معتقال   (1613) •
 يدخل اليرموك مخّيم على العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 .التوالي على (1442) يومه
 الحصار بسبب الطبية والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئا   (196) •

 .اليرموك مخّيم في غالبيتهم
 منذ اليرموك مخّيم وعن يوما   (1178) أكثر منذ مستمر درعا مخّيم عن المياه انقطاع •

 .يوما   (1029)
 والمخّيم يوما ، (1522) منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون  حلب في حندرات مخّيم أهالي •

 يوما .. (256) من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع
 يقدر حين في ،2016 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري  فلسطيني الجئ ألف (85) حوالي •

 مصر وفي ألف، (17) األردن وفي ألف، (31) بحوالي لبنان في الفلسطينيين الالجئين عدد
 سوري. فلسطينيي ألف غزة وفي آالف، (8) تركيا وفي آالف، (6)


