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مجموعة العمل تطالب بالكشف عن مصير  في يوم األسير الفلسطيني"
 "المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية

 

 
 

مجموعة العمل تجدد دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية إلضافة  •

 ت أبنائهم عبر موقعها اإللكترونيبيانا

 اختتام األسبوع الطبي في مخيم خان الشيح في ظل استمرار النظام منع ادخال الدواء •

 هيئة فلسطين الخيرية توزع مساعداتها جنوب سورية •
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 آخر التطورات

النظام السوري بالكشف عن مصير « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»طالبت 
ة أن ما يجري داخل المعتقالت السورية المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مجهواًل، مؤكد

 «.جريمة حرب بكل المقاييس»للفلسطينيين 

" و"االختفاء 1االختفاء القسري "هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير 
تناوالت من خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قتلوا  "مجزرة الصور""، و2القسري 
 .عذيب واالختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضةنتيجة الت

 
فيما أكدت المجموعة ومن خالل المتابعة والرصد اليومي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين 

( الجئًا 59)من بينهم  ،( ضحية فلسطينية تم توثيقها461والمعلومات الموثقة بأن هناك )
ى جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون النظام فلسطينيًا تم التعرف عل

( امرأة قضت تحت التعذيب بحسب شهادة أحدى المعتقالت المفرج عنهم، 34السوري، و)
وغيرهم العشرات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين الذين قضوا في السجون السورية نتيجة 

 رضهم ألقسى وأشد أنواع التعذيب.التصفية المباشرة أو تحت التعذيب بعد تع
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وتم رصد عمليات اعتقال مباشرة ألشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء االقتحامات التي ينفذها 
الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حمالت االعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد 

في حاالت متعددة تقوم و  االعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل،
الجهات األمنية باالتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو 

 الحكومية العامة.

وفي السياق جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين 
بيانات أبنائهم عبر موقع المجموعة على  من الالجئين الفلسطينيين السوريين في سورية إلضافة

 ".actionpal.org.uk/ar/reported_victim.phpشبكة االنترنت، وذلك عبر الرابط التالي: "

حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية 
وذلك لتفعيل الضغط على الجهات التي تقوم الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية، 
 .باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية

الجدير بالذكر أن اإلحصاءات المنشورة على موقع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
"actionpal.org.uk تشير إلى أن عدد المعتقلين والمعتقالت الذين تم توثيقهم حتى اآلن هو "
 ( مفقودًا.300( معتقلة ومعتقاًل فلسطينيًا، باإلضافة إلى أكثر من )1185)

 

 لجان عمل أهلي 

اختتمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع جمعية الهالل االحمرالفلسطيني 
 األسبوع الطبي األول في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.

( من الالجئين الفلسطينيين 1275عيادات طبية متنوعة، وأن قرابة ) 5افتتحت  وقالت الهيئة أنها
 استفاد من العمل الطبي طوال االسبوع، وتم خالله توزيع آالف األدوية مجانًا على أبناء المخيم.
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يأتي ذلك في ظل استمرار تشديد النظام السوري قبضته األمنية وحصاره على المخيم حيث يمنع 
ء والغاز والمحروقات والبطاريات التي تستخدم لإلضاءة، إضافة إلى منع عودة ادخال الدوا

 األهالي وشن حمالت اعتقال بين الحين واآلخر.

( الجئ فلسطيني هجروا قسرًا من مخيم خان الشيح لالجئين 2500يشار إلى أن حوالي )
تشرين  28ثنين الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية، بدءًا من يوم اال

 ، وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح2016الثاني 
 .المناطق المحيطة بهو 

 
وفي الجنوب السوري وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع "جمعية خير أمة" كفاالت األيتام 

 $ لكل عائلة. 45، بمبلغ وقدره ( عائالت من أبناء بلدة المزيريب جنوب سورية10على )

( عائلة 100( سلة غذائية على )100التركية ) IHHكما وزعت الهيئة بالتعاون مع جمعية 
 مهجرة وفقيرة من حوض اليرموك وباقي المحافظات في مناطق المزيريب وزيزون.

ائالت ( عائلة فلسطينية في بلدة المزيريب يضاف لهم المئات من الع1700فيما تعيش قرابة )
الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا ظروفًا معيشية غاية بالقسوة، وذلك بسبب القصف المتكرر 

 .على البلدة، باإلضافة إلى عدم وصول أي من مساعدات األونروا أو غيرها إلى األهالي هناك
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 2017إبريل –نيسان  17فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

لفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا ا3478) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1183) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ى التوالي.( عل1369يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1100انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.950)

( يومًا، 1444أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا..178والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


