
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2282 العدد
02-02-2019 

 "التعذيب تحت قضين 35 من وأكثر السورية السجون في قسريا ً مختفين فلسطينيات معتقالت 108"

المساعدات وشح الحال فقر تشكو سورية جنوب تسيل بلدة إلى العائدة الفلسطينية العائالت 

بالفلسطينيين الخاصة القرارات لتطبيق الفلسطينية الحكومة بمخاطبة يتعهد هولي أبو أحمد 

 غزة في السوريين

المخيم نساء بمشاركة زينب السيدة مخيم في للصوف معرض افتتاح 



 

 التطورات آخر

 الحرب اندالع منذ فلسطينيات معتقالت( 801) من أكثر على السورية األمنية األجهزة تتكتم
 حصيلة بلغت فيما تواجدهم، أماكن أو مصيرهم عن معلومات هناك وليس سورية، في الدائرة

 (.8171) اإلجمالية الفلسطينيين المعتقلين

 
 في كبيرات ونساء أطفال من متفاوت المعتقالت أعمار أن   العمل مجموعة في التوثيق فريق وأكد

 حامل كانت وبعضهن وأمهات وثانويات، ومعاهد جامعيات طالبات المعتقالت بين ومن السن،
 .اعتقالها لحظة

 في التعذيب تحت قضين فلسطينية الجئة( 53) توثيق استطاع أنه أن التوثيق فريق وأشار
 التعذيب لضحايا اإلجمالية الحصيلة بلغت بينما التقرير، كتابة لحظة حتى السوري النظام سجون

 . السن في وكبار أطفال بينهم الجئا  ( 363) الفلسطينيين

 ذويهم أن إال الشخصية، أبنائهم أوراق التعذيب ضحايا ذوي من للعشرات األمن سل م حين في
 مفرج شهادات تؤكد كما السوري، األمن عناصر بطش من خوفا   أسمائهم عن اإلفصاح يرفضوا

 .أسمائهم عن اإلفصاح دون فلسطينيين الجئين قضاء عنهم



 

 لتكتم نظرا   توثيقه، تم مما أكبر السجون في قضى ومن المعتقلين أعداد أن التوثيق فريق وأكد
 . مصيرهم أو معتقليهم عن تفاصيل إعطاء من المعتقلين أهالي وخوف السوري األمن

 فقر من درعا، لمحافظة التابعة تسيل بلدة إلى العائدة الفلسطينية العائالت شكت آخر، شأن في
 للنهب وممتلكاتهم منازلهم تعرض بسبب واالقتصادية، المعيشية أوضاعهم وسوء واإلهمال الحال

 .سورية في الدائر الصراع جراء والسلب

 
 األونروا ووكالة المعنية األطراف لكافة استغاثة نداء البلدة، في الفلسطينيون الالجئون وأطلق

 تقديم على والعمل لمعاناتهم حل إيجاد على للعمل اإلنسان حقوق ومنظمات التحرير ومنظمة
 .جديد من إعمارها واعادة بيوتهم ترميم أجل من لهم مالية مساعدات

 الفلسطينية التحرير منظمة في الالجئين شؤون دائرة رئيس هولي أبو أحمد تعهد ذلك، إلى
 محمود" الفلسطينية السلطة ورئيس" اهلل الحمد رامي" الفلسطينية الحكومة رئيس من كل بمخاطبة

 .غزة في سورية من الفلسطينيين بالالجئين الخاص الوزراء مجلس قرار لتطبيق" عباس



 

 
 اإليواء بدل بصرف األونروا بمطالبة باالستمرار األول أمس معه لقاء في هولي أبو ووعد

 كل وتوفير األونروا تجاه حراك أي في الالجئين جانب الى بالوقوف استعداده مبديا   لالجئين،
 في الفلسطينيين الالجئين بملف المعنيين مع للتنسيق استعداده عن وأعلن إلنجاحه، االمكانيات

 .إليها العودة منهم الراغبين أجل من سورية،

 عام نهاية مع سورية، أحداث بعد غزة قطاع إلى لجأت سورية فلسطينية عائلة( 560) وكانت
 غزة من العائالت من عدد خروج نتيجة وذلك عائلة،( 831) حوالي إلى العدد وتقلص ،7087
 مسؤولياتها بتحمل واألونروا والفصائل الرسمية الجهات وتقصير المعيشية الظروف سوء بسبب

 .تجاههم

 لالجئين زينب السيدة مخيم في وشعبية فصائلية فعاليات أمس، يوم افتتحت أخرى جهة من
 الصوف دورة ختام في وذلك المخيم، نساء بمشاركة للصوف، معرضا   دمشق بريف الفلسطينيين

 .زينب السيدة منطقة في أقيمت التي



 

 
 دور على أكدت كلمات خالله وألقيت الفلسطينية، التراثية المنسوجات من العديد المعرض وضم
 .الطويلة مسيرتها و الفلسطيني الوطني النضال في المرأة

 الشعبية واللجان السوري الجيش عليه يسيطر الذي دمشق بريف زينب السيدة مخيم سكان ويعاني
 ضعف مع نية،الفلسطي العائلة على المرهقة التكاليف من زادت اقتصادية أزمات من له، الموالية

 ضمن العمل أو خارجا   للسفر البعض دفع مما البطالة، وانتشار المالية والموارد اإلمكانيات
 .السوري للجيش الموالية الشعبية اللجان


