
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2573 العدد
01-00-2109 
 

 "لهم المقدمخ المسبعداد على الحفبظ وهمىب لجىبن فً سىرٌخ لفلسطٍىًٍ الدعم مسزىٌبد فً سٌبدح ال: األووزوا"

" 

 المبضً األول رشزٌه شهز فً السىرٌخ السجىن فً الزعذٌت رحذ قضىا الجئٍه ثالثخ 

 سىرٌخ جىىة المشٌزٌت فً الصجٍحً الدٌه ضٍبء الفلسطٍىً اغزٍبل 

 داوود عبئلخ مه 4 ثٍىهم فلسطٍىٍٍه 5 اعزقبل ٌىاصل السىري األمه 



 

 

 التطورات خرآ

 التي الرسالة عمى ردىا معرض في( األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة أكدت

 تواجو الحالي الوقت في أنيا عمى لبنان إلى سوريا من الميجرين الفمسطينيين رابطة من وصمتيا

 المقدمة المساعدات مستوى عمى الحفاظ عمى حالياً  منصبة وجيودىا ميزانيتيا في كبيراً  عجزاً 

 الدعم مستويات لزيادة حاليا متوفرة غير األموال وأن تغيير، دون لبنان في سورية لفمسطينيي

 .إضافي تمويل عمى لمحصول بنشاط السعي تواصل الوكالة أن إلى مشيرة ليم، المالي

 

 موقع في صفحتيا عمى لبنان إلى سوريا من الميجرين الفمسطينيين رابطة قالت جانبيا من

 بيروت في الغوث وكالة إلى أيام عدة منذ رسالة أرسمت إنيا( بوك الفيس) االجتماعي التواصل

 من الميجرين الفمسطينيين لالجئين واستثنائية عاجمة مادية مساعدة بصرف األونروا فييا طالبت

 .المبنانية األراضي عمى حاليا بيا يمرون التي األوضاع بسبب لبنان في سوريا



 

 التي الراىنة األوضاع نتيجة متأّزمة، إنسانية أوضاعاً  السوريون الفمسطينيون الالجئون يعيش

 واالقتصادية، المعيشية  أوضاعيم عمى سمبي بشكل تجمياتيا انعكست والتي حاليًا، لبنان تشيدىا

 ال، لو يرثى وضع وفي العمل عن عاطمين منيم العديد وبات سكنيم أماكن حبيسي جعمتيم حيث

 .  اليومي عمميم عمى معيشتيم في يعتمدون معظميم أن خاصة يوميم، قوت نتأمي يستطيعون

  من لبنان في تواجد عمى سنوات ثمان حوالي مرور بعد السوري الفمسطيني الالجئ ويعاني ىذا

 واجيتو حيث لو، والممثمة المعنية الجيات من وبشؤونو بو واالكتراث المباالة وعدم اإلىمال

 .والقانونية واالجتماعية واالقتصادية الحياتية المستويات كافة عمى مركبة إنسانية أزمات

 أنو سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق كشف ذلك غضون في

 خالل شير خالل السورية السجون في التعذيب تحت قضوا فمسطينيين الجئين ثالثة اسماء وثق

 اليرموك، مخيم أبناء من ،"السوطري فؤاد فادي"  ىم الماضي، أكتوبر ــ األول تشرين شير

 بشكل اعتقاليما من سنوات بعد وذلك ،"عمرين لطفي زياد" و" عمرين مصطفى سعيد" والالجئان

 . قسري



 

 

 ضحية" 166" بمغ سورية في التعذيب تحت قضوا الذين الفمسطينيين الالجئين عدد أن ُيشار 

 .العمل مجموعة احصائيات حسب

 الدين ضياء" الفمسطيني الالجئ اغتيال عمى مجيولون مسمحون أقدم سورية جنوب إلى باالنتقال

 درعا بريف المزيريب بمدة في الثاني، تشرين 80 الجمعة أمس يوم" الصبيحي صالح أحمد

 . الغربي

 قاموا مفّيمة سيارة يقودون مسمحين إن سورية جنوب العمل مجموعة مراسل قال جانبو من

 والذوا المزيريب طريق عمى منزلو من بالقرب أمام تواجده أثناء الصبيحي عمى النار بإطالق

 قوات صفوف في سابقا كان ضياء أن إلى منوىاً  الفور، عمى مقتمو إلى أدى مما بالفرار،

 . المسمحة السورية المعارضة



 

 

 يؤرق ىاجساً  باتت والخطف واالغتياالت القتل حوادث أن إلى العمل مجموعة مراسل وأشار

 السوريين من عدد طالت األخيرة اآلونة في كبير بشكل تكررىا نتيجة المزيريب بمدة سكان

 . الفمسطينيين والالجئين

 من أربعة بينيم فمسطينيين الجئين خمسة اعتقال السورية األمنية األجيزة تواصل أخرى جية من

 3862 عام اعتقل األسود الحجر سكان من( 6801) مواليد داوود أحمد نور:  ىم داوود عائمة

 قبل من اعتقل األسود الحجر سكان من 6801 مواليد" داوود أحمد داوود"و طفمة، ولدية متزوج

 محمد محمود" والشقيقان وبنت، ولدان ولديو متزوج اليرموك مخيم أول البطيخة حاجز عناصر

 األسود الحجر سكان من 6880 مواليد" داوود خير محمد عمي"و ،6881 مواليد" داوود خير

 مواليد" حسين مروان مصطفى" والالجئ بدمشق، الدويمعة منطقة في 3862 عام اعتقال الذين

 لألونروا التابع والفني الميني التدريب مركز من 3862 عام في اعتقل مسرابا سكان من 6808

 (. الفيتسي) دمشق في المزة بمنطقة


