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 قتالهم أثناء قضوا األقل على فلسطينيا  ( 137) العمل مجموعة"

 "السوري النظام جانب إلى
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لضحايا المسربة الصور بين" الشرقاوي بالل" الالجئ صورة على التعرف •

 السوري النظام سجون في التعذيب
  غامضة ظروف في يقضي بدمشق اليرموك أبناء من شاب •
 والناشطين اإلعالميين تواجه التي والمخاطر المعاناة ترصد العمل مجموعة •

 سورية في الحرب خالل الفلسطينيين
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  ضحايا
 من عاما  ( 23" )الشرقاوي بالل" الالجئ صورة على التعرف تم أنه العمل لمجموعة ناشطون أكد
" الشرقاوي" أن يذكر السوري، النظام سجون في التعذيب تحت قضوا لمعتقلين الصور آالف بين
 .دمشق بريف الشرقية الغوطة سكان من

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ضحية( 390) إلى العمل مجموعة وثقتهم الذين التعذيب ضحايا حصيلة يرفع مما
 بدمشق، الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم أبناء من" عثمان مصطفى" الشاب قضى ذلك إلى
 . غامضة ظروف في

 ما اقتحام منذ وذلك الناشطين على التضييق من مسبوقة غير حالة يشهد اليرموك مخيم أن يذكر
 .الماضي نيسان – إبريل مطلع منذ للمخيم داعش – الدولة تنظم يسمى

 
  التطورات آخر
 ضحية( 137) وّثق أنه سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة لدى والتوثيق الرصد فريق أكد

 وريفها، دمشق في الدائرة المعارك في السوري النظام جانب إلى قتالها أثناء قضت فلسطينية
 .وريفها وحلب
 والتي العامة القيادة – الشعبية الجبهة مجموعات إلى الضحايا من األكبر الجزء ينتمي حيث

 المعارك إثر عنصرا  ( 78) عناصرها من قضى اليرموك، مخيم حصار في السوري النظام تشارك
 .وريفها دمشق في الدائرة

 تشكلت عسكرية مجموعات وهو القدس، بلواء يسمى ما على محسوبا   عنصرا  ( 38) قضى كما
 .وريفها حلب في السوري النظام جانب إلى تقاتل بحلب النيرب مخيم في



 

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

 

 النظام جانب إلى أيضا   قتالهم أثناء وذلك االنتفاضة فتح اتمجموع من عنصرا  ( 21) قضى فيما
 .وريفها دمشق من منطقة من أكثر في السوري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحرب إثر الجاري أيار-مايو منتصف حتى قضوا فلسطينيا   الجئا  ( 2862) أن بالذكر الجدير
( 389) و اليرموك، مخيم على المشدد الحصار بسبب قضوا( 176) بينهم سورية، في الدائرة
 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت قضوا آخرين

 
 اإلعالميين تواجه التي والمخاطر العقبات أبرز العمل مجموعة رصدت آخر سياق وفي

 .سورية في الحرب خالل الفلسطينيين والناشطين
 

 تعترض التي الصعوبات من العديد سورية فلسطينيي من والصحفيون اإلعالميون يعاني حيث
 و والخطف القتل إلى فتعرضوا سوريا، فلسطيني وواقع ألحداث والتوثيقي الصحفي عملهم

 .والتهجير االعتقال
 

 أو القنص، برصاص قضى من ومنهم القذائف، بشظايا قضى فبعضهم قضائهم أسباب فتعددت
 النظام سجون في التعذيب تحت قضوا اإلعالميين من كبير عدد وهناك مجهولين، بأيدي اغتيل

 .بخطفهم قامت مجهولة مجموعات أيدي على أو السوري،
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 مجهوال   مصيرهم واليزال السورية السجون في الفلسطينيين الصحفيين من العديد توثيق تم كما
 المحاصرة والمدن المخيمات في البقاء على الصحفيين من آخر جزء أجبر فيما ، اللحظة حتى

 من األرض فتات على منهم المحاصرون وعاش ، السوري األمن العتقال التعرض خشية
 في الفلسطينية المخيمات على المشدد الحصار نتيجة جوعا   الموت أو البرية واألعشاب الحشائش

 معروفة طرقا   وسلك سوريا حدود خارج بعضهم هاجر كما ، اليرموك مخيم وخاصة سوريا
 .أمنا   أكثر مكان عن البحث رحلة في شرعية غير بطرق بالدا   وعبر وخطرها بوعورتها

 
 2015/  أيار ــ مايو/ 16 حتى وأرقام احصاءات سورية في الفلسطينيون الالجئون

 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 27933) عن يقل ال ما •
 .األخيرة

 لليوم المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 على يوما  ( 248) لـ والماء يوما ،( 758) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 688)

 .ضحية( 176) الحصار ضحايا عدد التوالي،
 األردن في الجئا  ( 10،687) منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في ئا  الج( 6،000) لبنان، في الجئا  ( 51،300)و
 .2015 فبراير لغاية" األونروا"
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 569)
( 550) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 752) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 395) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار
 المجاورة المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


