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موقع "فيسبوك" يوثق صفحتي مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "
 "باللغتين العربية واإلنكليزية

 

 
 

 قضاء أحد أبناء مخيم الرمل في الالذقية تحت التعذيب في سجون النظام السوري •

 حاجز "يلدا" التابع للمعارضة السورية يمنع إدخال المواد الغذائية إلى مخيم اليرموك •

 االئتالف السوري المعارض يقطع الدعم عن الهيئة الطبية العامة في جنوب دمشق •

مفرج عنه يؤكد وجود الفلسطيني "محمد صالح أبو بكر" في سجن الشرطة العسكرية بالقابون  •

 في دمشق

 

 



 

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

 

 ضحايا

المعتقلين الٌمفرج عنهم من "فرع فلسطين" التابع للنظام السوري قضاء الالجئ الفلسطيني "خليل نقل أحد 
مايو  -أيار  8عنه أنه شاهد عبيد يوم عبيد" من سكان مخّيم الرمل في الالذقية، وأكد المعتقل المفرج 

أنه قضى تحت ( الموجود تحت األرض في مقر فرع فلسطين، منوهًا إلى 4في المهجع رقم ) 2013
 .من العام ذاته 12التعذيب في شهر 

في غضون ذلك تشير اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد 
الالجئين الفلسطينيين المعتقلين من أبناء مخيم الرمل بالالذقية في سجون النظام السوري يبلغ حوالي 

 .( شخصاً 82)

 

 آخر التطورات

وقع "فيسبوك" للتواصل االجتماعي صفحتي مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية باللغتين وّثق م
اإلنكليزية، حيث تم منح الصفحة عالمة التأكد والموثوقية وهي الشارة المخصصة للمؤسسات و  العربية

عد وتظهر بجانب االسم، كما تظهر أيضًا في أثناء البحث عن صفحة ما، لتسا ،والمنظمات الموثقة
 .المستخدم في تحديد الصفحات الموثوقة

 
وتعد صفحتي مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية على موقع "فيسبوك" باللغتين العربية واإلنكليزية 
من أهم المنصات التي تعتمد عليها مجموعة العمل التي تتخذ من لندن مقرًا لها لنشر األخبار والتقارير 

 التي توثيق معاناة الالجئين الفلسطينيين خالل الحرب في سورية.واإلحصاءات واألفالم القصيرة 
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تقريرًا يوميًا توثيقًا ألوضاع الالجئين  1753إلى ذلك أصدرت المجموعة حتى اليوم أكثر من 
 304معتقاًل، و 1630ضحية فلسطينية، و 3553الفلسطينيين في سورية، باإلضافة إلى توثيقها لـ 

تقريرًا توثيقًا خاصًا بمعاناة الالجئين الفلسطينيين خالل  70رها لحوالي مفقودين باإلضافة إلى إصدا
الحرب في سورية، كما تغطي التقارير معاناتهم من عدة جوانب منها الحقوقية والقانونية والتعليمية 

 والصحية والمعيشية، باإلضافة إلى الجوانب اإلحصائية والتوثيقية.

في لندن بمبادرة من إعالميين وباحثين وناشطين  2012لقت عام التي انط -كما ُتعد مجموعة العمل 
من أبرز المصادر اإلخبارية والتوثيقية  -فلسطينيين من مختلف مناطق تواجد فلسطينيي سورية 

للمؤسسات اإلعالمية العربية واإلنكليزية ومؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية فيما يتعلق 
 ين خالل الحرب في سورية.بأوضاع الالجئين الفلسطيني

باالنتقال إلى جنوب دمشق أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم اليرموك 
بدمشق أن عناصر حاجز بلدة يلدا التابع للمعارضة السورية المسلحة يقومون بمنع إدخال المواد الغذائية 

 من البلدة إلى مخيم اليرموك باستثناء الخبز والحليب.

ووفقًا لمراسلنا فإن جهات من داخل المخيم تتحدث عن قرب إغالق الحاجز بشكل كامل إال أنه لم يتم 
 توضيح األسباب حتى اللحظة.

 
في السياق أكدت مصادر ميدانية في جنوب دمشق، قيام االئتالف السوري المعارض بإيقاف الدعم عن 

ببيال اللذان يتبعان مباشرة إلى الهيئة الطبية العامة  المشفى الميداني في بلدة يلدا والنقطة الطبية في بلدة
 في جنوب دمشق.
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وبحسب المصادر فإنه إذا دام الوضع على ما هو عليه سوف يصبح عالج المرضى والمراجعين مأجورًا 
فيهما مما يضيف أعباء جديدة على العائالت المتواجدة في المنطقة التي تعاني أساسًا من أوضاع 

 في القسوة. اقتصادية غاية

يذكر أن المشفى الميداني والنقطة الطبية يستقبلون يوميًا العشرات من المرضى أهالي المنطقة الجنوبية 
بشكل عام مما ينعكس سلبًا على الالجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق بشكل عام بسبب عدم وجود 

 مشفى مع طاقم طبي كامل داخل اليرموك.

المفرج عنهم من سجن الشرطة العسكرية بالقابون في دمشق التابع للنظام  من جانبه أكد أحد المعتقلين
السوري مشاهدته الفلسطيني "محمد صالح أبو بكر" من ابناء مخيم اليرموك في السجن، منوهًا إلى أن 

 أبو بكر الذي اعتقله النظام منذ ثالث سنوات بصحة جيدة.

 

 2017غسطس أ –آب  32فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3559) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1628) •
م اليرموك يدخل القيادة العامة على مخيّ  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1498يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1235انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1075)
( يومًا، والمخّيم 1571أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.324يخضع 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)


