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بعد اطالقها حملة لتوثيق المعتقلين، مجموعة العمل تعلن ارتفاع حصيلة "
 "(1602ين في السجون السورية إلى )المعتقلين الفلسطيني

 

 
 

 تحرير معتقلة فلسطينية في صفقة تبادل بين النظام السوري و"جيش االسالم". •

 خروج طالب الشهادة االعدادية الفلسطينيين من جنوب دمشق لتقديم امتحاناتهم. •
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 آخر التطورات

( معتقاًل 450أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق )
 فلسطينيًا في سجون النظام السوري، وذلك خالل الحملة التوثيقية التي أطلقتها المجموعة لجمع

 .أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سورية والتي استمرت طيلة الشهور الثالث الماضية

ووفقًا الحصائيات المجموعة فإن حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري قد 
( معتقاًل وثقتهم المجموعة خالل السنوات الست الماضية، وتتيح المجموعة 1602ارتفعت إلى )

لباحثين والمؤسسات الحقوقية إمكانية الوصول ألسماء المعتقلين الموثقين لديها عبر لألفراد وا
 www.actionpal.org.ukموقعها االلكتروني 

فيما تجدد المجموعة دعوتها لجميع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سورية إلى تبليغ المجموعة 
 رابط التالي:عن أسماء معتقليهم وذلك عن طريق تعبئة النموذج على ال

http://www.actionpal.org.uk/ar/reported_victim.html 

 
وفي سياق غير بعيد، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن النظام السوري أطلق سراح 

نساء ضمن صفقة تبادل بين النظام السوري  3الجئة فلسطينية كانت معتقلة لديه إلى جانب 
 ارضة المسلحة.و"جيش االسالم" أحد فصائل المع

http://www.actionpal.org.uk/ar/reported_victim.html
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سيدي  -وفي التفاصيل أجريت صفقة تبادل المعتقلين أمس األول الخميس عبر حاجز ببيال 
مقداد، وتضمنت الصفقة اطالق جيش االسالم سراح رجل وزوجته يتهمهما بالتعاون مع النظام 

 معتقلين. 6السوري مقابل اطالق النظام سراح 

وذكر أحد القائمين على  ،ح رجلين في االيام القادمةنساء وسيطلق النظام سرا 4وتم االفراج عن 
 4من النساء المحررات من أبناء بلدة يلدا مضى على اعتقالهّن أكثر من  3صفقة التبادل أن 

 شهور.

 
هي الجئة فلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، ولم و  فيما مضى على اعتقال الرابعة قرابة العام

فرج عنهن، مشيرًا إلى أنه اشترط في صفقة التبادل أن يكّن يفصح "جيش االسالم" عن أسماء الم
النساء المحررات من المعتقالت القدامى بسبب انتماءاتهم الثورية ومن أي بلد كان في سوريا، ال 

 .من المعتقالت حديثًا بتهم جنائية

الية للنظام وأشار "جيش االسالم" جنوب دمشق "أن الرجل العميل يتبع للميليشيات الفلسطينية المو 
، وتّم إلقاء القبض عليه منذ سنة ونصف وهو يقوم بإدخال سيرومات مسّممة (القيادة العامة)

 وكانت زوجته تساعده في ذلك باإلضافة لتهريب كواتم مسدسات إلى المنطقة".

يشار إلى أن مجموعات المعارضة المسلحة في سورية استطاعت تحرير عدد من الالجئات 
ي صفقات تبادل مع النظام السوري، مع اإلشارة إلى أن النظام السوري يواصل الفلسطينيات ف
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( الجئة فلسطينيية منذ اندالع الحرب الدائرة في سورية، حيث ال يخلو 100اعتقال أكثر من )
 مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه.

أن طالب الشهادة اإلعدادية من في غضون ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، 
أبناء مخيم اليرموك النازحين في البلدات المجاورة، خرجوا إلى العاصمة دمشق لتقديم امتحان 

 ".الشهادة االعدادية "الكفاءة

من الطلبة الفلسطينيين والمشرفين عليهم، خرجوا عبر معبر بيت  175وقال مراسلنا أن ما يقارب 
مشيرًا إلى أن  متحانات،الز األليانس لإلقامة فيه حتى نهاية اسحم جنوب دمشق قاصدين مرك

 دمشق. -خروجهم تم بإشراف وكالة الغوث األونروا والهيئة العامة لالجئين 

أن الحركة التعليمية جنوب دمشق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة التي تعترض  يذكر
طقة الجنوبية بعد التنسيق وموافقة األجهزة أبناء المخيم، في حين يتم خروج الطلبة من المن

 .االمنية السورية

 
 2017مايو  –أيار  12سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3495) •
 ( امرأة.455)

( 87ابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات الت1602) •
 امرأة.
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار •
 ( على التوالي.1394يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1125المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) انقطاع •
 ( يومًا.976)

( يومًا، 1469مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي •
 ( يوم.203والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


