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 يزال ال سورية في فلسطينياا  معتقلا ( 1147: )العمل مجموعة"

 "مجهوالا  مصيرهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سورية في القتال مشاركته خلل يقضي زينب السيدة مخيم أبناء أحد •
 .لألونروا مناشدة نداء يطلقون إدلب في الشيح خان مخيم مهجرو •
 .المخيم إلى عودته أثناء الشيح خان مخيم أبناء أحد اعتقال •
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 ضحايا
 زينب السيدة مخيم أبناء أحد" الكريم عبد حسين علي" اللجئ قضى
 المسلحة، المعارضة مجموعات ضد النظام قوات مع القتال مشاركته خلل
 .الشاب فيه قضى الذي المكان معرفة العمل لمجموعة يتسن لم فيما
 

 التطورات آخر
 سورية، فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد

 بينهم موثقاا  فلسطينياا  الجئاا ( 1147) مصير عن معلومات أي غياب
 أجهزة قبل من الماضية الست السنوات خلل اعتقالهم تم امرأة( 82)

 السورية األمنية الجهات تتكتم حيث دمشق، في السورية الحكومة أمن
 .الحقيقية وأعدادهم سورية في الفلسطينيين المعتقلين مصير عن
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعداد تكون أن المرجح من فإنه المجموعة في التوثيق لفريق ووفقاا 
 بسبب وذلك الموثق، الرقم تتجاوز سورية في الفلسطينيين المعتقلين
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 أهالي إفصاح عدام منها متعددة ألسباب المعتقلين جميع توثيق صعوبة
 األجهزة ملحقة من خوفاا  أبنائهم اعتقال عن التصريح من المعتقلين
 .لهم األمنية
 فلسطينيي أجل من العمل مجموعة لدى الموثقة اإلحصاءات تشير فيما

 تلك توثيق تم حيث النظام سجون في التعذيب تحت الجئاا ( 458) سورية
 معتقلين أو الضحايا ذوي مع المجموعة تواصل على بناء الحاالت
 .عنهم اإلفراج تم سابقين

 
 خان مخيم أبناء من الفلسطينيون المهجرون أطلق آخر، صعيد وعلى
 اللجئين وتشغيل غوث لوكالة مناشدة نداء وريفها، إدلب في الشيح

 إلى ووصلت تجاههم، مسؤولياتها تتحمل بان" األونروا" الفلسطينيين
 . بالصعبة أوضاعهم تصف المهجرين من عديدة رسائل العمل مجموعة
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 للدورة المالية مساعداتها" األونروا" توزيع بدء مع المهجرون وشدد
يصالها المساعدات بتلك شملهم ضرورة إلى 2017 لعام األولى  لهم، وا 
 2017/ 3/  16 بتاريخ وتنتهي 2017/  1/ 15 يوم منذ بدأت والتي
 اإلنسانية، الحياة مقومات ألبسط يفتقدون إنهم" المهجرين أحد وقال
 غلء إلى إضافة لهم منازل تأمين في كبيرة اتصعوب يجدون حيث

" الكهرباء قطع وتواصل الماء، توفر عدم من نعاني كذلك إيجاراتها،
 المتدهورة، االقتصادية األوضاع من باألصل إدلب محافظة سكان ويعاني
 البنية وقصف للمدنيين، الصحية الخدمات تأمين في شديد ونقص
 على اإلمكانيات وضعف ومنشآت، تعليمية ومدارس مشافي من التحتية
 والتربوية والتعليمية واالجتماعية الخدمية والمجاالت األصعدة كافة

 مخيم من الفلسطينيين المهجرين على سلباا  انعكس الذي األمر والسكنية،
 . الشيح خان
 لخفض خصوصاا  والمهجرين عموماا  األهالي بين دعوات انتشرت فيما

 فغالبية أمكن، إن عنها واالستغناء المستطاع، قدر البيوت إيجارات
 المؤسسات، بعض من لهم المقدمة المساعدات على يعيشون المهجرين

 . البلد أنحاء غالبية في البطالة وانتشار المالية الموارد انعدام ظل في
 خان مخيم من قسراا  هجروا فلسطينياا  الجئاا ( 2500) حوالي أن إلى يشار
 شمال إدلب محافظة إلى دمشق بريف الفلسطينيين للجئين الشيح

 توقيع بعد وذلك ،2016 الثاني تشرين 28 االثنين يوم من بدءاا  سورية،
 والمناطق الشيح خان في والمعارضة السوري النظام بين المصالحة اتفاق

 .به المحيطة
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 أن دمشق، ريف في العمل مجموعة مراسل أفاد ببعيد، ليس سياق وفي
 شادي" )يوسف ابراهيم شادي" الفلسطيني الشاب اعتقل السوري األمن

 بريف الفلسطينيين للجئين الشيح خان مخيم إلى عودته أثناء( المختار
 إلى باقتياده" دروشا" حاجز على األمن عناصر قام حيث الغربي، دمشق
 األمن اعتقل حيث األولى ليست االعتقاالت هذه أن يذكر. مجهولة جهة

 خرق في وذلك المصالحة، اتفاق بعد المخيم أبناء من العديد السوري
 منطقة في المسلحة السورية المعارضة قوات وبين بينه المبرم للتفاق

 الجئاا ( 124) اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل فيما الشيح، خان
 .العمل مجموعة احصائيات بحسب الشيح خان مخيم أبناء من فلسطينياا 

 
/ يناير –الثاني كانون/ 28/  حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
2017 

 العمل مجموعة تمكنت الذين الفلسطينيين الضحايا حصيلة( 3424) •
 . امرأة( 455) بينهم توثيقهم من
 للنظام التابعة والمخابرات األمن أفرع في فلسطيني معتقل(1146) •

 . امرأة( 81) بينهم السوري
 العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي الجيش حصار •

 . التوالي على( 1319) يومه يدخل اليرموك مخيم على
 والرعاية التغذية نقص نتيجة قضوا فلسطينية والجئة الجئاا (190) •

 . اليرموك مخيم في غالبيتهم الحصار بسبب الطبية
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 وعن يوماا ( 1023) أكثر منذ مستمر درعا مخيم عن المياه انقطاع •
 . يوماا ( 831) منذ اليرموك مخيم

 منذ منازلهم إلى العودة من ممنوعون حلب في حندرات مخيم أهالي •
 من أكثر منذ النظامي الجيش لسيطرة يخضع والمخيم يوماا،( 1366)
 . يوماا ( 100)
 العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع تستمر النظامي الجيش حواجز •

 . يوماا ( 1171) منذ منازلهم إلى
 حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 79) حوالي •

 لبنان في الفلسطينيين اللجئين عدد يقدر حين في ،2016 منتصف
 وفي آالف،( 6) مصر وفي ألف،( 17) األردن وفي ألف،( 31) بحوالي
 .يسور  فلسطينيي بألف غزة وفي آالف،( 8) تركيا

 


