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 "7102 حزيران شهر نهاية حتى سورية خارج قضوا فلسطينيا  ( 48)"
 

 
 

 حوامل لنساء جثث بينها ليبيا قبالة مطاطي قارب في جثة 31 على العثور 

 آخرين ثالثة مصير عن ويتكتم الشيح خان مخيم أبناء من طالب عن يفرج النظام 

 المسجد مع تضامنيا   نشاطا   تنظم دمشق جنوب في" الخيرية فلسطين" هيئة 

 األقصى
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 آخر التطورات

 
 سورية، خارج قضوا فلسطينيا   الجئا  ( 48) أسماء وثق أنه العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أعلن
( 51) و اليونان، في آخرين( 4) و ليبيا، في( 51)و لبنان، في( 51) و مصر، في الجئا  ( 51) منهم

 في والجئ إيطاليا، في( 3) و فلسطين، في أشخاص( 3) و مالطا، في الجئين( 6)و تركيا، في الجئين
 . ألمانيا في ضحية1و مقدونيا في وضحية قبرص في وآخر السويد

 قبالة مطاطي قارب في جثة 53 على(  1151 يوليو/ تموز 11) الثالثاء يوم ُعثر متصل سياق وفي
 التي ،"آرمز أوبن أكتيفا برو" مجموعة ذكرت جانبها من حوامل، لنساء جثث بينها الليبي، الساحل
 لقد. جثة 53 إجمالي على عثرنا" تويتر على تغريدة في المتوسط، البحر في االنقاذ عمليات في تشارك

 ".وأصدقاء وآباء أمهات وكانوا اسماء، يحملون أشخاصا   كانوا
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 قارب متن على شخصا   561 على عثرنا" لها مقرا   إسبانيا تتخذ التي الحكومية غير المنظمة أضافتو 

 كانوا أقاربهن وأن الضحايا بين من كن" واألمهات الحوامل من العديد" أن إلى مشيرة ،"البحر عرض في
 .القارب متن على

 النقاط من تعد ليبيا أن يذكر الضحايا، جنسيات عن أكثر تفاصيل معرفة للمجموعة يتسن لم فيما
 .أوروبا نحو األوسط الشرق في الحرب من الفارين النطالق الرئيسية

 الشيح، خان مخيم أبناء أحد" دويعر عطا جهاد" الفلسطيني الالجئ عن السوري األمن أفرج جانبه من
 دمشق ريف في عرطوز منطقة عناصر قبل من المنصرم يونيو/  حزيران 51 يوم اعتقل أن بعد وذلك
 الشهادة امتحان لتأدية عرطوز منطقة في االمتحانات مركز إلى توجهه أثناء السوري، للنظام التابع

 .الثانوية

 نزار: "هم الشيح خان مخيم أبناء من طالب ثالثة مصير عن تتكتم السوري األمن قوات التزال ذلك إلى
 يونيو/ حزيران – 8 يوم اعتقلتهم قد كانت ،"إبراهيم محمود أحمد" ،"نوفل جميل محمود" ،"النادر سعيد
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 بحجة الثانوية، الشهادة امتحان لتأدية عرطوز منطقة في االمتحانات مركز إلى توجههم أثناء 1151
 . السوري للنظام مناهضة عبارات كتابة

 لفعالية تنظيمها عن دمشق جنوب في الخيرية فلسطين هيئة أعلنت  دمشق جنوب إلى وباالنتقال
 االحتالل سلطات يد على انتهاكات من القدس وسكان األقصى المسجد له يتعرض ما مع تضامنية

 .اإلسرائيلي

 
 المجاورة يلدا ببلدة الهيئة مقر في الخميس يوم" يقفل لن األقصى" عنوان تحت الفعالية ستقام حيث

 .بدمشق الفلسطينيين لالجئين اليرموك لمخيم
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 7102يوليو  –تموز  76فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (3181( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )863 )
 امرأة.

 (5651( معتقال  فلسطينيا  في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )515 )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي
 ( على التوالي.5861يومه )

 (596 الجئا  والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

 ( يوما  وعن 5111انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) مخّيم اليرموك منذ
 ( يوما .5189)

 ( يوما ، والمخّيم 5183أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما .196يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 41حوالي )في حين يقدر 1156 ،
( ألف، وفي مصر 51( ألف، وفي األردن )35الفلسطينيين في لبنان بحوالي ) عدد الالجئين

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.4( آالف، وفي تركيا )6)


