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 "السىريت السجىن في قسريب   مختفيه فلسطيىيت معتقلت 011 مه أكثر: العمل مجمىعت "

" 

 مستمرة بحمبة العبئذيه مخيم سكبن واقتصبديت معيشيت معبوبة 

 سبيىت مخيم في الضبلت الكالة اوتشبر مه شكىي 

 أوضبعهم بتحسيه للمطبلبت مىريب مخيم في لالجئيه مظبهرة: اليىوبن 



 

 التطورات خرآ

 الجئات( 901) اعتقال اليوم حتى وثّقت أنيا سورية، فمسطينيي أجل من العمل مجموعة أكدت

 .السورية والمخابرات األمن عناصر قبل من فمسطينيات

 السورية األمن أجيزة تتكتم حيث مجيوالً  يزال ال المعتقالت مصير فإن العمل مجموعة وبحسب

 عنيم المعمومات توثيق من يجعل الذي األمر لدييا، الفمسطينيات المعتقالت وأسماء مصير عن

 .الصعوبة غاية في أمر

 

 أشكال كافة عميين مارس السوري األمن" فإن السورية، السجون من عنين مفرج لشيادات ووفقاً 

 واالغتصاب الحديدية، والعصي بالسياط والضرب والشبح بالكيرباء الصعق من التعذيب،

 ".مختمفين وسجانين ضباط من المتكرر



 

 جين في التعذيب، تحت قضوا فمسطينية الجئة 00 من أكثر قضاء العمل مجموعة وثقت كما

 .ضحية 696 الفمسطينيين الالجئين من التعذيب لضحايا اإلجمالية الحصيمة بمغت

 أجيزة يد عمى اعتقاليم توثيق تم فمسطينياً  الجئاً ( 9870) فإن المجموعة إلحصاءات ووفقاً 

 وذلك العدد، ىذا يتجاوز قد لممعتقمين الحقيقي الرقم أن حين في ،2092 آذار منذ السورية األمن

 أي تفاعل عدم بسبب سورية في الفمسطينيين لممعتقمين رسمية إحصاءات وجود قيام عدم بسبب

 .السوري النظام لدى الفمسطينيين المعتقمين ممف مع فمسطينية رسمية جية

 أوضاع من حماة، في الفمسطينيين لالجئين العائدين مخيم سكان يعاني آخر، موضوع في

 أبناء عمى بظاللو ألقى الذي سورية، في الدائرة الحرب استمرار جراء قاسية ومعيشية إنسانية

 يتم التي اإلغاثية المساعدات عمى كامل بشكل يعتمد وأصبح عممو معظميم فقد الذين المخيم

 .واآلخر الحين بين توزيعيا

 



 

 تشنيا التي واالعتقال الدىم وحمالت األمني التشديد من بحماة العائدين مخيم أىالي يشكو كما

 عمى خوفيم بسبب سكانو لدى والرعب اليمع يثير مما وأخرى فترة بين السورية األمنية األجيزة

 .التعسفي االعتقال من أبنائيم

 الكالب اعداد في كبير وتزايد انتشار من مجدداً  سبينة مخيم أىالي اشتكى دمشق، ريف في

 يشكل أصبح الذي األمر مخيميم، وأزقة وحارات المنازل بين ليالً  وتجول تصول التي الضالة

 .واألطفال والنساء السن وكبار المارة وييّدد عمييم خطر مصدر

 حارات بعض خمو بسبب باالنتشار بدأت الضالة الكالب ظاىرة أن سبينة مخيم سكان وأشار

 المعنية الجيات داعين البالد، خارج إلى المخيم أبناء من كبير عدد وىجرة سكانيا، من المخيم

 السن، وصغار األطفال خوف وتثير ومزعجة، مقمقة أصبحت التي الظاىرة ىذه مكافحة إلى

 .األمراض انتشار في وتتسب

 انتشار نتيجة 2091 عام خالل واالقتصادية المعيشية سبينة مخيم سكان معاناة وتستمر ىذا

 انقطاع واستمرار األساسية الخدمات وتوفر مالية، موارد وجود وعدم المخيم أبناء بين البطالة

 .والمازوت الغاز مادتي توفر وعدم طويمة، زمنية لفترات والكيرباء المياه

 مظاىرة في اليوم، اليونانية" ميتميني" بجزيرة الواقع موريا مخيم في الالجئون خرج اليونان، في

 اليونانية السمطات قبل من ليا يتعرضون التي المعاممة وسوء المجوء ممفات معالجة ببطء تنديداً 

 .المخيم ضمن الخدمات انعدام إلى إضافة



 

 

 تبمغ حين في ألف 92 الالجئين عدد وصل حيث مياجرين، عدد أكبر متميني جزيرة مخيم ويضم

 .اليوناني المجوء مجمس إحصائية بحسب الجىء آالف 0 الفعمية المخيم طاقة

 ودعوا المجوء، ممفات بحسم واإلسراع أوضاعيم بتحسين الجزيرة في المياجرون طالب كما

 الضوء وتسميط اليونانية الجزر في الالجئين مخيمات وضع عمى االطالع اإلنسانية المنظمات

 .معاناتيم عمى

 يتواجدون غالبيتيم الجئ آالف 4 بحوالي اليونان في سوريا فمسطينيي من العالقين عدد وُيقدر

 ونساء وأطفال عائالت ىؤالء بين من كوس،-ليروس-يوسخ-متميني-لسبوس" الجزر في

 أو كبيرة صاالت في واآلخر خيم في يسكن بعضيم الالجئين مخيمات عمى ويتوزعون ومسنون،

 .كرافانات


