
 

 

 

 

 

 

 

 

 1877العدد: 
24-12-2017 

 في مخيم اليرموك بدمشق. 15حالة قنص عند شارع الـ • 

 تكريم للطالب المتفوقين من فلسطينيي سورية بدمشق.• 
 

 ون""قوات النظام تقصف مخيم درعا وحي طريق السد بقذائف الها



 

 

 التطورات  آخر

استهدفت قوات النظام المتمركزة في مدينة درعا، ليل أمس، بعدة قذائف هاون أحياء مخيم درعا 
 لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية وحي طريق السد، مما أحدثت خرابًا في منازل األهالي. 

% من مباني مخيم درعا تدمرت بشكل كلي أو جزئي، فيما يشتكي  80يشار إلى أن أكثر من 
يه وفي حي طريق السد من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش من تبقى ف

 النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة لهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، وقوع حالة قنص،  15إلى ذلك، شهد شارع الـ 
اسعة من المخيم، فإن أحد ووفقًا لما نشرته صفحات تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات و 

النصرة سابقًا، فيما لم يتسن  –قناصيها قام باستهداف عنصر من عناصر هيئة تحرير الشام 
 لمراسلنا في المخيم التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى.

على المخيم بدعم  2015يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على المخيم مطلع إبريل 
 النصرة سابقًا. –ة تحرير الشام ومساندة من عناصر هيئ



 

وفي موضوع مختلف، كّرمت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب مجموعة من الطالب 
الفلسطينيين السوريين المتفوقين في دمشق، من طالب الشهادتين شهادتي التعليم األساسي 

 .2017-2016والثانوي في معاهد الهيئة للعام الدراسي 

من الطالب الالجئين الفلسطينيين السوريين قد حرموا من حقهم بالتعليم بسبب  يذكر أن المئات
الحرب السورية، حيث تعرضت العديد من المنشآت الدراسية في مخيم اليرموك ودرعا وتجمع 

 المزيريب للقصف.

ومن جانب آخر، يواصل األمن السوري اعتقال العشرات من الالجئات الفلسطينيات في سجونه، 
تهم من فئة الشباب، إضافة إلى عائالت تضم األمهات مع بناتهن، كعائلة " مولود خالد وغالبي

-7-27العبد هللا " حيث قامت عناصر النظام السوري باعتقال جميع أفراد العائلة بتاريخ 
2013. 

وتؤكد شهادات مفرج عنهم من سجون النظام ممارسة عناصر األمن السوري التعذيب بكافة 
نواع، كشهادة المعتقلة التي ُأفرج عنها والتي حملت اسم "هدى"، وروت تفاصيل غاية األشكال واأل

في القسوة، موثقة بذلك تفاصيل االعتقال والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون النظام 
 السوري.

 

 2017ديسمبر  -كانون األول  23سورية احصاءات وأرقام حتى  فلسطينيو

( 463الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة الضحايا 3625• )
 امرأة.

( 106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1644• )
 إناث.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 على التوالي.( 1620يومه )



 

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204• )
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1357انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 ( يومًا.1197)

( يومًا، ودمار أكثر من 456ذ أكثر من )يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي من• 
 % من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا. 80

، 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)

 


