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ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين في السجون "
 "ضحية( 444)السورية إلى 

      

 
 

 قضاء طفلة فلسطينية وإصابة والدها بإطالق نار في قرية الشيخ سعد جنوب سورية. 

  يقضي خالل اشتباكات جرت في مخيم اليرموكالجئ فلسطيني. 

 "تقيم نادياً صيفياً ألطفال بلدة المزيريب جنوب سورية" هيئة فلسطين الخيرية. 
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 ضحايا

أعوام وأصيب والدها، وذلك بعد تعرض ( 01" )ناريمان عصام رستم"قضت الطفلة الفلسطينية 
في بلدة الشيخ سعد شمال درعا حيث مركبة كانوا يستقلونها إلطالق نار من مصادر مجهولة 

 .كانوا في زيارة ألقاربهم، وهم من نازحي مدينة درعا إلى منطقة المزيريب بريف درعا

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية من سورية تشهد حوادث قتل واغتياالت تقوم بها مجموعات 
المعارضة مسلحة مجهولة، في ظل تواصل االشتباكات وعمليات التصفية بين مجموعات 

داعش من جهة أخرى،  -المسلحة وجبهة النصرة من جهة، ومجموعات موالية لتنظيم الدولة 
والتي أسفرت عن موجة نزوح كبيرة للسكان، خصوصًا من قرى سحم الجوالن وحيط وجلين والتي 

 .تضرر على إثرها مئات الالجئين الفلسطينيين

خالل اشتباكات وقعت في مخيم اليرموك " أحمد محمد نجمة"كما وقضى الالجئ الفلسطيني 
المحاصر جنوب العاصمة دمشق، وهو من عناصر الجناح العسكري لما يسمى حركة فلسطين 

حرة، وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الفصائل 
الفلسطينية وأفرع أمنية سورية شكلت مجموعات 
مسلحة موالية لها تقاتل مجموعات المعارضة 

ورية، وتستقطب المسلحة في عدة مناطق من س
العشرات من الشباب الفلسطينيين الذي يتم إرسالهم 

 .إلى جبهات القتال

 

 التطورات آخر  

ارتفعت حصيلة ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين في السجون السورية ممن وثقتهم 
ضحية منذ بداية الحرب في سوريا، حيث وثقت مجموعة العمل ( 444)مجموعة العمل إلى 

، وتم 6102الجئًا منذ بداية العام ( 01)الجئين منذ بداية الشهر الحالي، بينما وثقت ( 4) قضاء
 .ضحية من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب( 11)التعرف على 
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في حين قضى العشرات من الالجئين تحت التعذيب وسّلم األمن السوري إلى ذويهم أوراقهم 
فصاح عن أسماء أبنائهم لبقاء سكنهم ضمن مناطق سيطرة الشخصية، إال أن ذويهم يرفضوا اإل

النظام وخوفًا من بطش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء الجئين 
 .فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم

 
في حين قضى العشرات من الالجئين تحت التعذيب وسّلم األمن السوري إلى ذويهم أوراقهم 

 أن ذويهم يرفضوا اإلفصاح عن أسماء أبنائهم لبقاء سكنهم ضمن مناطق سيطرة الشخصية، إال
النظام وخوفًا من بطش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء الجئين 

 .فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم

السورية منهم الجئ فلسطيني في السجون ( 0111)وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال 
الجئة فلسطينية ال يعلم عن مصيرهم شيء، بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء  20

رضع في أحضان أمهاتهم، ووفق شهادات لمفرج عنهم من السجون و  وأبناء وعائالت بأكملها
ذيب السورية تؤكد تعرض الالجئين الفلسطينيين في األفرع األمنية السورية لكافة أشكال التع

 .الصعق بالكهرباء واإلغتصابو  واإلذالل بدءًا من الضرب

وكانت مجموعة العمل طالبت في وقت سابق اطالق سراح الالجئين الفلسطينيين في سجون 
 .النظام والكشف عن مصيرهم، واعتبرت أن ما يحدث في السجون السورية جريمة بكل المقاييس
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 لجان عمل أهلي

ناديًا صيفيًا ألطفال بلدة المزيريب جنوب سورية، وذلك بمحاولة منها تقيم هيئة فلسطين الخيرية 
تخفيف الضغط النفسي على أطفال البلدة الذين يعانون من ويالت الحرب والظروف المعيشية 

يذكر أن حوالي .القاسية، حيث يتضمن النادي الصيفي العديد من األنشطة الترفيهية والثقافية
عيشون في بلدة المزيريب يضاف لهم المئات من العائالت الفلسطينية الجئًا فلسطينيًا ي( 0411)

النازحة عن مخيم درعا يعيشون ظروفًا معيشية غاية بالقسوة، وذلك بسبب القصف المتكرر على 
 .البلدة، باإلضافة إلى عدم وصول أي من مساعدات األونروا أو غيرها إلى األهالي هناك

 
 6102/ حزيران ــ يوينو/ 01/أرقام حتى و  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  (42,500) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .6104يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .فلسطيني سوري في قطاع غزةالجئًا   (1000) •
كانون  -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 10.6)أكثر من  •

 .6104األول 



 

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

 

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا ( 241)مًا، والماء لـ يو ( 0040)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي( 0101)

 .ضحية( 001)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 049)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0094)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .ليهالمعارضة ع
 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 102)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


