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 والمنطقة اليرموك مخيم في لألجنة تشوه حاالت من عدد تسجيل"

 "دمشق في الجنوبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وإغالق إصابات إلى تؤدي المعارضة مجموعات بين متبادلة قنص عمليات •

 .اليرموك و يلدا بين الطريق

 وتتكتم الفلسطينيين الالجئين مئات اعتقال تواصل السورية األمنية األجهزة •

 .مصيرهم على

 .والسوريين الفلسطينيين الالجئين تسلب بيروت في عصابات: حقوقية منظمة •

 من بالخروج الالجئين من لمئات تسمح هنغاريا ونمساوية ألمانية ضغوط بعد •

 . أراضيها

 اعتقالهما بعد سوريين فلسطينيين الجئين سراع تطلق السلوفاكية السلطات •

 .ونصف شهرين من ألكثر
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  التطورات آخر

 ألجنة العام هذا خالل حاالت ثالث وثقت أنها دمشق جنوب في الطبية الهيئة أكدت

 لالجئين اليرموك مخيم من األجنة أحد آخر كان الجنوبية، المنطقة في مشوهة

 .بدمشق الفلسطينيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في أجنة اسقاط حاالت( 10) الماضي الشهر خالل وثقت أنها الهيئة وأضافت

 التغذية سوء رأسها على العوامل من عدد إلى األسباب تعزى فيما الجنوبية، المنطقة

 .المتفجرة والبراميل القصف من والخوف

 

 تابعة مجموعات بين متبادلة قنص عمليات أمس يوم اليرموك مخيم شهد ذلك إلى

 أصيب ثانية، جهة من وداعش النصرة ومجموعات جهة، من يلدا بلدة في للمعارضة

 قناص برصاص اليرموك مخيم في"  الشهابي ماهر"  الفلسطيني الالجئ إثرها على

 بين يربط الذي المعبر إغالق ذلك تال يلدا، بلدة داخل إصابتين سجلت حين في

 .المجاورة ويلدا اليرموك

 

 يربط الذي الوحيد المنفذ هو ويلدا اليرموك مخيم بين الواصل الطريق أن يشار

 خالله ومن سحم، وبيت ويلدا بيالب وبلدات المخيم بين الفلسطينيين الالجئين عائالت

 .المخيم ألبناء والطبية الغذائية المساعدات إدخال يتم

 

 العامة القيادة – الشعبية الجبهة من ومجموعات النظامي الجيش أن بالذكر الجدير

 إلى أدى يوما ،( 795) من أكثر منذ اليرموك مخيم على مشددا   حصارا   يفرضان

 تنظيم اقتحام بعد سوء   ازدادت والتي المخيم، في العيشية الصحية األوضاع تفاقم

 .الماضي إبريل مطلع لليرموك داعش – الدولة
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 الجئ( 966) أكثر اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل آخر صعيد وعلى

 وشباب وأبناء وآباء وأشقاء السن في وكبار وامرأة طفل بين سوري، فلسطيني

 .التعذيب تحت منهم المئات قضاء تم بأكملها وعائالت

 

 األكبر العدد بلغ حيث السورية، والمخيمات المناطق كافة على المعتقلون وتوزع

 بلغت اليرموك مخيم وفي معتقال ،( 179) توثيق وتم العائدين مخيم في للمعتقلين

 في أما معتقال ،( 98) دمشق بريف الشيح خان مخيم وفي معتقال ،( 126) الحصيلة

( 78) بالالذقية الرمل مخيم وفي معتقال ،( 83) عددهم بلغ بحلب النيرب مخيم

 تم المخيمات باقي وفي معتقال ،( 52) العائدين مخيم في العدد بلغ حماة وفي معتقال ،

 يتكتم كما مصيرهم، عن السورية األمنية األجهزة تتكتم اآلن وإلى العشرات توثيق

 .النظام عناصر بطش من حياتهم على خوفا   المعتقلين ذوو

 

 الجئ( 414) خاللها قضى والتي التعذيب أنواع لكافة المعتقلون يتعرض فيما

. التعذيب لضحايا المسربة الصور خالل منهم( 77) على التعرف ،وتم فلسطيني

 في رّضع وجود تؤكد السورية السجون من عنهم لمفرج شهادات أن ذكره الجدير

 .السورية األمنية األفرع في الفلسطينيين الالجئين من أمهاتهم أحضان

 

  لبنان

 إخبار بمثابة اعتبرته نداء في( حقوق) اإلنسان لحقوق الفلسطينية المنظمة أكدت

 والشكاوى والرويات المعلومات من عدد تقاطع لبنان، في التمييزية العامية للنيابة

 سوريا من الالجئين استضعاف لحالة ومحترفة مسلحة سلب عصابات استغالل عن

 رسمية، معامالت إلنجاز او للسفر طريقهم في وهم وسلبهم ،(وفلسطينيون سوريون)

 (.الفانات) الصغيرة النقل حافالت يستقلون بعدما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 و سوريا من الالجئين بخوف: تتعلق الظاهرة تلك تنامي أسباب أن إلى مشيرة

 المخافر أمام بشكوى تقدموا ما اذا االحتجاز من منهم الفلسطينيين الالجئين خصوصا  

 .العام األمن قبل من اقاماتهم تجديد/  اعطائهم عدم بسبب

 

 شكاوى بتقديمهم السلب عصابات معرفة احتمال من الالجئين خوف إلى باإلضافة

 دوار بين الواقعة المنطقة في السلب عمليات تجري عندما خصوصا   وإيذائهم،

 المخفر في الشكوى تقديم إلى سيضطرون ألنهم الجنوبية، والضاحية الكويتية السفارة

 .الجنوبية الضاحية داخل الموجود

 

 الفلسطينيين والالجئين عموما ، سوريا من الالجئين أوضاع تسوية عدم أن منوهنة

 ما وفق حرب، منطقة من كالجئين اإلقامة حق إعطائهم لجهة خصوصا ، سوريا من

 وعرضة استضعاف وضع في يجعلهم اإلنساني، الدولي القانون عليه ينص

 الجهات إلى التوجه عن استنكافهم إلى بالتالي ويؤدي الدائم والخوف لالستغالل

 العصابات هذه يساعد مما أمنية، أو/  و قضائية: االختصاص ذات الرسمية اللبنانية

 .العقاب من اإلفالت في

 

 استغالل أو تحرش حاالت هناك تكون أن خشيتها على الحقوقية المنظمة وتشدد

 أن مؤكدة العصابات، تلك قبل من والنسوة، الفتيات له تتعرض اغتصاب، أو جنسي

 الجهات امام شكاوى تقديم عن يستنكفن والنساء، الفتيات من للسلب يتعرضن من

 أن السالبين من فقط ليس لخوفهن والمدنية، الحقوقية المنظمات أمام أو الرسمية،

 الحديث من وخجال االجتماعية، والعادات التقاليد بسبب بل شكواهم، بأمر يعرفوا

 .له يتعرضن عّما

 

 مرتكبي لمالحقة الفوري التدخل إلى األمنية السلطات بدعوة بيانها المنظمة وتختم

 االعتراف عبر لالجئين القانوني الوضع تسوية ضرورة على مؤكدة السلب، عمليات

 تتنافى تعجيزية شروط دون شرعية، إقامة على الحصول في وبحقهم كالجئين بهم

 . االستضعاف عملية من بالحد يساهم الذي األمر كالجئين، وضعهم طبيعة

 

 سوريا، من الالجئين أمام المجال لفتح الدولي المجتمع المنظمة دعت كما

 لالنتقال منه، يعانون الذي المركب االستضعاف بسبب خصوصا   منهم والفلسطينيين

 الصراعات مناطق من الالجئين متطلبات وكل الحماية لهم يؤمن ثان بلد إلى

 .والحروب
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 اللجوء أخبار

 الفلسطينيين الالجئين من للمئات ،األمس صباح الهنغارية، السلطات سمحت

 .الحافالت من العشرات عبر وذلك والنمسا، ألمانيا إلى بالوصول والسوريين

 بين جرت ومباحاثات ضغوط بعد بذلك قامت الهنغارية السلطات فإن ناشطين ووفق

 .وهنغاريا والنمسا، ألمانيا، الثالث البلدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمن عالقين يزالوا ال والسوريين الفلسطينيين الالجئين من اآلالف أن بالذكر الجدير

 من هربا   أوروبا شمال إلى الوصول محاولتهم إطار في وذلك الهنغارية، األراضي

 .سورية في الحرب

 

 وخالد باسل،" الشابين عن السلوفاكية السلطات أفرجت صلة ذي موضوع وفي

 خالل بأراضيها مرورهما إثر والنصف الشهرين حوالي اعتقالهما بعد وذلك" شنكل

 .أوروبا شمال إلى توجههم
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 2015/  سبتمبر - أيلول/ 5 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في

 . 2015 يوليو لغاية" األونروا"

 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

 . األخيرة

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

 يوما ،( 865) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 795) لليوم المخيم

 . ضحية( 180) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 355) لـ والماء

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

 . التوالي على يوما  ( 657) حوالي

 سيطرة بعد يوما  ( 858) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 . عليه المعارضة مجموعات

 من%( 70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 502) حوالي: درعا مخيم •

 . مبانيه

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

 . فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة
 


