
 

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

 

 

 
 

 
 

 ويوقع ضحية في" حي طريق السد"النظام السوري يجدد قصفه "

 "صفوف المدنيين

 

 
 

  يقضي خالل مشاركته القتال في سورية" فتح االنتفاضة"أحد عناصر. 

  في  0011السورية تواصل تكتمها على مصير أكثر من السلطات ً معتقالً فلسطينيا

 .سجونها

  توزيع سلل غذائية على أهالي مخيم اليرموك في يلدا. 

  ( 23)هيئة فلسطين الخيرية توزع كفاالت على ً  .يتيما

 

 0661: العدد     7302-30-03الثالثاء 
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 ضحايا

أبو عمار خالل مشاركته القتال في سورية، " دمحم اسماعيل أبو عليلة"قضى الشاب الفلسطيني 
إحدى الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري، وهو " فتح االنتفاضة"وهو من عناصر حركة 

 . أبناء مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشقمن 

 
سطينيين الذين قضوا بسبب طلق ناري منذ بداية اندالع الحرب في مما يرفع عدد الالجئين الفل 

ضحية، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي ( 478)سورية إلى 
 . سورية

 

 آخر التطورات

، يوم أمس ينة درعاأفادت األنباء الواردة جنوب سورية، تجدد القصف على حي طريق السد بمد
مجدي بسام "قوات النظام الحي بالمدفعية الثقيلة، مما أدى إلى قضاء الشاب  حيث استهدفت

 .ودمار وخراب كبير في المنازل وحالة فزع بين المدنيين" الشيني
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فيما تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية 
ضم تجمعًا للعوائل الفلسطينية، باإلضافة إلى واإلغاثية عنهم، يذكر أن حي السد طريق السد ي

 . المئات من النازحين عن مخيم درعا الذي يتعرض للقصف بشكل متكرر

 
إلى ذلك، تواصل السطات السورية وأجهزتها األمنية تكتمها على مصير المعتقلين الفلسطينيين 

 .لتصفية المعتقلين لديهفي سجونها وسط تقارير تتحدث عن أعمال قتل ممنهجة يقوم بها النظام 

وكشف فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن آالف المعتقلين 
 . الفلسطينيين يواجهون مصيرًا غامضًا في سجون النظام السوري 

معتقاًل فلسطينيًا في األفرع األمنية التابعة للنظام السوري ( 4068)وأشار فريق الرصد إلى توثيقه 
الجئة فلسطينية بينهم أمهات وأطفال، مؤكدًا ( 99)ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم 

أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي 
إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين 

 .صاح عن تلك الحاالت خوفًا من ردة فعل األجهزة األمنية في سوريةوالضحايا من اإلف

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر األمن السوري الالإنسانية ضد 
 المعتقلين

عمومًا والنساء الفلسطينيات بشكل خاص، بدءًا من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط 
 . والعصي الحديدية
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مطالبتها النظام السوري باإلفراج " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"انبها جددت ومن ج
واإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن 

 ".جريمة حرب بكل المقاييس"ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين 

 

 لجان عمل أهلي

مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية في جنوب دمشق بتوزيع السلل الغذائية على أهالي تواصل 
 .مخيم اليرموك، وذلك ضمن احصاء وتدقيق المكتب االغاثي ألهالي المخيم

 
ووفقًا للقائمين على المؤسسة فأن هذه التوزيعات تهدف للتخفيف من وطأة األوضاع المعيشية 

تبقى من سكان اليرموك بداخله أو الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد  المزرية التي يعيشها من
، والنزوح إلى البلدات 5642إبريل  –على المخيم مطلع شهر نيسان " داعش"سيطرة تنظيم 
 . المجاورة للمخيم

وفي جنوب سورية، وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع جمعية خير أمة كفاالت األيتام 
 54لك يوم األحد مًا فلسطينيًا مسجلين لدى قسم البحث االجتماعي في الهيئة، وذيتي (25)على 
أن فلسطينيي سورية يعيشون أوضاعًا معيشية غاية بالقسوة، بسبب  ، يشار إلى5647مايو / أيار

 الحرب استمرار
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 2102مايو / أيار 29سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو

 (2268 ) الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم حصيلة الضحايا
 .امرأة( 805)

 (4062 ) معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
 .امرأة( 99)

 القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار
 .لتواليعلى ا( 4846)يدخل يومه 

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

 يومًا وعن مخيم اليرموك منذ ( 4484)المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر  انقطاع
 .يوماً ( 995)

 يومًا، ( 4842)مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ  أهالي
 .أيام( 549)والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 

 في حين 5640ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 42) حوالي ،
ألف، ( 47)في األردن ألف، و ( 24)يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 

 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 4)آالف، وفي تركيا ( 0)وفي مصر 


