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 "السوري  النظام سجون  في التعذيب تحت يقضيان فلسطينيان الجئان"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوريالخطيب رائد" الفلسطيني الالجئ

 
 تحمل الفلسطينية التحرير منظمة يطالبون غزة في سورية فلسطينيو• 

 .تجاههم مسؤولياتها

 اليرموك مخيم ألبناء وترفيهية رياضية نشاطات ينظم الراياضي جنين نادي •

 .دمشق جنوب

 .تركيا في وسورية فلسطينية عائلة( 1200) على إغاثية مساعدات توزيع •
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 ضحايا

 تحت دمشق، في دّمر بلدة سكان من" الخطيب رائد" الفلسطيني الالجئ قضى

 هو" الخطيب" أن يذكر السوري، النظام سجون في اعتقاله أثناء وذلك التعذيب

 .القدم لكرة السوري الوحدة نادي فريق العبي أحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظام سجون في التعذيب تحت'' الشهابي عامر'' الفلسطيني الشاب قضى كما

 المعتقلين توثيق مركز وقال دمشق، جنوب اليرموك مخيم أبناء من وهو السوري،

 على شاهدا   وكان عنه أفرج معتقل خالل من وصل قضائه نبأ بأن والمفقودين

 (.215) بـ المعروف دمشق بالعاصمة السوري األمن فرع في وفاته

 

 سجون في التعذيب تحت قضوا الذين الفلسطينيين المعتقلين عدد يرتفع وبذلك

 .ضحية( 443) إلى العمل مجموعة وثقتهم ممن السوري النظام

 

  التطورات آخر

 من الفلسطينيين الالجئين باسم ناطقة هيئة - المشتركة التنسيق هيئة طالبت

 إلى سورية من الالجئين شؤون متابعة ولجنة غزة قطاع في وليبيا واليمن سورية

 حل إليجاد مناسبة تراها التي الخطوات كل اتخاذ التحرير منظمة غزة، قطاع

 المعنية الدولية المؤسسات وتحميل العربية، الدول من الالجئين لمعاناة جذري

 الوطنية المؤسسات جانب الى اتجاههم مسؤوليتها الحروب أثناء بالالجئين

 .الفلسطينية والسلطة التحرير منظمة رأسها وعلى المعنية

 

 ورئيس التنفيذية اللجنة عضو" االغا زكريا" إلى توجيهها تم رسالة في ذلك جاء

 الدول من الالجئين إن الرسالة، وقالت التحرير، منظمة في الالجئين شؤون دائرة

 مقرر كان والتي 2015 عام منذ لهم المقررة المساعدة يتقاضوا لم العربية
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 مجلس قرار لتنفيذ آلية أية عن اآلن حتى الحديث يتم ولمأشهر، 3 منذ استالمها

 .لهم وايواء عمل فرصة لتوفير الداعي الالجئين بحق الصادر الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتفشي غزة قطاع يعيشها التي الصعبة الظروف ظل وفى أنه الهيئات، وأضافت

 مدعية الالجئين، لمساعدة والدولية األهلية المؤسسات وتقاعس واالنقسام البطالة

 متناسية الجوار دول في الالجئين اتجاه منصب اهتماماتها أن الدولية المؤسسات

 .الصراع دول في الدائرة األحداث نتيجة هو غزة الى لجوءنا ان

 

 غزة قطاع إلى النازحين الفلسطينيين الالجئين وضع رسالتها في الهيئات ووصفت

 عمت والعوز والفقر الجوع فحاالت يتصور، مما بكثير أكثر وأصبح بالمأساوي،

 شؤون دائرة رئيس الرسالة ختام في ودعوا استثناء، بدون العائالت جميع

 .واألخالقية الوطنية مسؤوليته تحمل إلى الالجئين

 

 في غاية معيشية صعوبات يواجهون سوري فلسطيني الجئ ألف حوالي أن يشار

 أوضاع من يعانون حيث سورية، في الدائرة الحرب من فروا أن بعد القسوة

 وذلك والعمل، السكن تأمين على قدرتهم عدم إلى باإلضافة مزرية، اقتصادية

 الحرب بها تسببت والتي غزة، قطاع يعيشها التي الكارثية األوضاع بسبب

 .سنوات عدة منذ المستمر الحصار إلى باإلضافة األخيرة، الصهيونية

 

 بطولة دمشق، العاصمة جنوب الرياضي جنين نادي أقام مختلف، موضوع وفي

 والمناطق اليرموك مخيم من شبان فيها شارك حيث البدنية، للقوة" الثامنة جنين"

 صدر)  ألعاب الثالث في أوزان أربعة من وتكونت حماسية، أجواء وسط المجاورة

 األول بالمركز الفائزين النادي إدارة كرمت البطولة ختام وفي ،( سكوات ، تأبين ،

 .الجوائز و والميداليات الشهادات لهم قدم و أوزان األربع من والثالث والثاني

 

 جنين بطولة" عنوان تحت للناشئين القدم لكرة دوري أيام قبل النادي أطلق كما

 اليرموك مخيم من األشبال فرق من العديد بالدوري وشارك" القدم بكرة للناشئين

 عنوان تحت الصيفية نشاطاته عن النادي أُعلن حين في له، المجاورة والمناطق
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 و الجمباز ومهارات وفنون السباحة تعليم دورة وتشمل،"فلسطين أشبال دورة"

 أطفال من واسعة مشاركة سجل حيث القدم، وكرة فو الكونغ و بوكسينغ الكيك

 من وتشجيع حماس وسط المجاورة المناطق إلى النازحين اليرموك مخيم وفتيان

 .األنشطة على والقائمين األهالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من جسيمة النتهاكات الفلسطينية المخيمات وفتية أطفال تعرض إلى يشار

 عشرات سقوط إلى أدى بحقهم، السورية األمنية األجهزة بها تقوم اعتقاالت

 توقف على عالوة والقنص، القصف و الطبية العناية ونقص الجوع جراء الضحايا

 ، منها المحاصرة خاصة الفلسطينية المخيمات أطفال من للكثير التعليمية الحركة

 واحد مكان في االستقرار وعدم أخرى إلى منطقة من المتواصلة اللجوء وحاالت

 .مأساوية نفسية أوضاع   في خصوصا   واألطفال عموما   األهالي أدخلت والتي

 

 أهلي عمل لجان

 مساعداتهما" الحياة طريق وجمعية"و" أمة خير جمعية" جمعيتي وزعت

 وكلس عنتاب غازي مدن في وسورية فلسطينية عائلة( 600) نحو على الغذائية

 أضنة مدن في غذائية حصة( 600) وزعت كما ومرعش، ونيزب اورفة و

  وأنطاكية والريحانية والعثمانية

 العوائل على مساعداتها ستوزع الجمعية فإن الجمعية على للقائمين ووفقا  

 .الحق وقت في ومرسين واسكندرون كرخان مدن في والسورية الفلسطينية

 

 2016/ يونيو ــ حزيران/ 3/ حتى وأرقام إحصائيات  سورية فلسطينيو

 .األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

 .لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42,500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •

 .2015 يوليو لغاية" األونروا"

 .تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •
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 .غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر

 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 1146) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1085) لليوم المخيم

 .ضحية( 187) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 635) لـ والماء يوما ،

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 938) حوالي

 سيطرة بعد أيام( 1130) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 791) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه

 الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ

 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


