
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2522 العدد
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 "سىرٌت فً ٌقضً الفلسطٍىً التحزٌز جٍش مزتببث مه عىصز"

" 

 السىرٌت السجىن فً" محمىد مبهز" الفلسطٍىً مصٍز عه للكشف مىبشدة 

 عمبٌزي عٍسى الفلسطٍىً عه ٌفزج السىري األمه 

 سىرٌب فً فلسطٍه لالجئً 9102 لعبم الثبلثت الغذائٍت مسبعداتهب تىسٌع بدء عه تعله األووزوا 



 

 

 التطورات خرآ

 المجند العريف إن سورية، في الفمسطيني التحرير جيش من مقربة إعالمية مصادر قالت

" الوطني لواجبو أدائو أثناء" قضى التحرير جيش مرتبات من" اهلل عبد سميمان أحمد" الفمسطيني

 .سورية في الجيش أركان ىيئة عنو أعمنت ما وفق سورية، في

 

 في األحداث خالل قضوا ضحية( 872) إلى الفمسطيني التحرير جيش ضحايا حصيمة يرفع مما

 .العمل مجموعة إحصائيات بحسب سورية

رساليم السالح، حمل عمى الفمسطينيين المجندين إجبار التحرير جيش أركان ىيئة وتواصل ىذا  وا 

 المعارضة مجموعات مع معاركو في النظامي الجيش لمساندة سورية في التوتر مناطق إلى



 

 أو اعتقالو ويتم المسمحة المعارضة لمجموعات وعميال   خائنا   يعتبر األوامر يرفض ومن المسمحة،

 .سورية من لميجرة الفمسطينيين الشباب آالف أجبر الذي األمر تصفيتو،

 عن الكشف" محمود خالد ماىر" السورية السجون في الفمسطيني المعتقل عائمة جددت ذلك، إلى

 جنوب الوحش عمي حاجز من الموالية ومجموعاتيا السوري األمن قوات اعتقمتو حيث مصيره،

 حي   سكان ومن ،0990-10-80 مواليد من وىو ،8102 عام من الثالث الشير في دمشق

 .اليرموك لمخيم المجاور األسود الحجر

 

 الفمسطينيين، المعتقمين عن والمعمومات الرسائل من العديد تتمقى العمل مجموعة أن إلى يشار

 عمى بالتكتم السوري النظام استمرار ظل في التوثيق صعوبات من الرغم عمى تباعا   توثيقيا ويتم

 معتقال  ( 0772) اآلن حتى المجموعة ووثقت اعتقاليم، وأماكن وأسمائيم المعتقمين مصير

 .نساء( 012) منيم السوري النظام سجون في فمسطينيا  



 

 الالجئ عن الجاري الثاني تشرين 7 الخميس يوم السورية األمنية األجيزة أفرجت السياق، في

 مخيم أبناء من الفمسطينيين الالجئين من وعدد ىو اعتقل أن بعد" عمايري عيسى" الفمسطيني

 بعد الحالي العام من ابريل – نيسان شير بداية دمشق جنوب يمدا بمدة في النازحين اليرموك

 في" المصالحة" لجان طريق عن" فمسطين" لفرع التابعة السوري األمن قوات قبل من استدعائيم

 ".األسئمة بعض عمى اإلجابة بذريعة الثالث البمدات

 

 الجئين 7 أن سابق وقت في سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة أشارت جانبيا من

 .رجال وثالثة نساء أربع بينيم من فمسطين فرع قبل من اعتقاليم تم فمسطينيين

 توزيع موعد عن(  األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة أعمنت آخر، شأن في

 لمعائالت ،8109/ 00/ 00 من اعتبارا   وذلك ،" 8109 لعام الثالثة لمدورة"  الغذائية المساعدات

 .لدييا المسجمة االستيداف معايير وفق وفقرا   عوزا   األكثر



 

 النقالة اليواتف عبر االستالم وتاريخ بمكان رسائل إرسال سيتم أنو إلى الغوث وكالة وأشارت

 وضع في جوالو يكون وأن تصمو التي لمرسائل الالجئ ينتبو أن ضرورة عمى مشددة ،(الجوال)

 .الرسائل استالم اجل من دائم بشكل التغطية

 

 الشكل عمى لدييا الغذائية لممساعدات والمستحقة المستيدفة األسر معايير األونروا وحددت ىذا

 أحد أو يعيميا أسرة ،(عاما 71 عمره تجاوز) مسن شخص يعيميا أسرة امرأة، تعيميا، أسرة: التالي

 .عشر الثامنة سن دون يتيم أفرادىا أحد أو يعيميا أسرة اإلعاقة، ذوي من أفرادىا

 بقوائم يدرجوا ولم السابقة المعايير أحد عمييم تنطبق التي العائالت عمى يجب أنو إلى ونوىت

 المعتمدة بالوثائق البيانات تحديث من لمتأكد التسجيل لقسم تابع مركز أقرب زيارة االستيداف

 لممساعدات الثالثة الدورة في إدراجكم يتم حتى وذلك سوريا، في الحكومية الجيات عن والصادرة

 .8109 لعام الغذائية

 


