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 منذ بكافة أفرادها فلسطينية عائلة اعتقال يواصل السوري األمن"

 "عامين من أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 .السوري النظام سجون في التعذيب تحت يقضي فلسطيني الجئ •

 .المتفجرة بالبراميل الشيح خان مخيم أطراف استهداف •

 .لألقصى نصرة مسيرة ينظمون ببيال بلدة في اليرموك مخيم أبناء •

 .الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم في الحياتية األزمات تفاقم •

 .لبنان في سورية فلسطيني حياة تقلق مستقرة غير وقانونية معيشية أوضاع •

 .أوروبا في السوريين الفلسطينيين الالجئين معاناة أبرز من الشمل ولم اإلقامات •

 

 



 

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

 

  ضحايا

 تحت" الكريم عبد محمود" الالجئ قضاء نبأ العمل لمجموعة ناشطون أكد

 قبل من اعتقاله تم أن بعد وذلك السوري، النظام سجون في التعذيب

( 14) لحوالي صيدنايا سجن في اعتقل حيث جرمانا، حاجز عناصر

 .شهرا  

 بأن الهاتف عبر الضحية ذويي أبلغ قد السوري األمن فإن لناشطين ووفقا  

 تقام ال أن شرط يومين، بعد ألهله جثمانه تسليم سيتم وأنه توفي، قد ابنهم

 .دفن مراسم أي له

 

  اعتقال

 الفلسطينية العائالت من العديد اعتقال السورية األمنية األجهزة تواصل

 قامت حيث"  هللا العبد خالد مولود"  عائلة منهم مصيرهم، على وتتكتم

 2013-7-27 بتاريخ العائلة أفراد جميع باعتقال السوري النظام عناصر

 لمخيم المجاور التضامن حي في الواقع نسرين شارع في النظام حاجز من

"  بالقلب مريض"  عام 73"  هللا العبد خالد مولود"  األب:  وهم اليرموك

 العبد مولود إلهام ،" بالسكري مريضة"  عام 65"  األحمد ذيبة"  األم ،

 39 هللا العبد مولود ياسمين ، عام 33 هللا العبد مولود انعام ، عام 48 هللا

 "  ياسمين ابن"  أعوام 6 هللا عبد وعبادة عام،
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 التضامن حي من اعتقالها تم التي العائالت بأن مؤكدة غير أنباء ووردت

 ثم السوري للنظام التابعة الشعبية اللجان عناصر أحد لدى موجودين

 فيما دمشق، في السورية األمنية األفرع أحد في بأنهم أخرى أنباء وردت

 .العائالت هذه مصير اآلن إلى يعرف لم

 النظام سجون في فلسطينيا   معتقال   979 وثقت العمل مجموعة أن يشار

 في التعذيب ضحايا حصيلة بلغت حين في,  معتقلة 61 منهم السوري

 .الجئ 420 النظام سجون

  التطورات آخر

 خان مخيم أطراف على متفجرة براميل أربعة السورية الطائرات ألقت

 حالة أحدث مما المخيم، أهالي من بالسكان المكتظ اإلسكان، ومحيط الشيح

 .المدنيين منازل في كبيرا   ودمارا   األهالي بين وهلع خوف

 العاصمة ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات جميع تزال ال ذلك إلى

 للقصف يتعرض الذي" الشيح خان – زاكية" طريق باستثناء مغلقة دمشق

 . المتكرر واالستهداف

 

 

 

 

 

 

 خان مخيم أبناء من ضحية 137 وثقت العمل مجموعة أن بالذكر الجدير

 .سوريا في الحرب أحداث بدء منذ قضوا الشيح
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 ببيال بلدة إلى النازحين اليرموك مخيم أبناء نظم فقد آخر صعيد وعلى

 يوم من الجمعة صالة بعد وذلك لألقصى، نصرة مسيرة للمخيم المجاورة

 اليرموك، مخيم من النازحة واألهالي البلدة أهالي فيها شارك أمس،

 .األقصى للمسجد المناصرة الهتافات مرددين

 

 

 

 

 

 

 

 عنه نزحت قد كانت اليرموك مخيم عوائل من المئات أن بالذكر الجدير

 عناصر من بدعم الماضي، إبريل مطلع للمخيم داعش تنظيم اقتحام إثر

 من وتهديد المخيم، في الناشطين من العديد باغتيال وقيامهم النصرة، جبهة

 .منهم تبقى

 الالجئين من تبقى من يعيش حيث سورية جنوب إلى وباالنتقال

 غاية معيشية معاناة الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم في الفلسطينيين

 واقع كأمر الماء من المخيم أبناء يحرم التوالي على 537 فلليوم بالصعوبة،

 حين في النظامي، السوري الجيش قوات قبل من المفروض الحصار بفعل

 أدى الذي األمر ، الصهاريج من شرائها بعد اآلبار مياه إلى األهالي لجأ

 ذلك يترافق ، المياه تلوث بسبب الجلدية و الهضمية األمراض انتشار إلى

 التيار في التقنين ساعات عدد ازداد فقد طويلة لفترات الكهرباء انقطاع مع

 . يوميا   ساعة 20 إلى لتصل الكهربائي
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 الخدماتية العمل وفرق العامة المرافق عمل غياب ظل في ذلك يأتي

 البيوت أغلب في كبير بشكل القوارض انتشار أدى مما ، واإلغاثية

 وخاصة المخيم في األونروا عمل توقف كذلك ، والمدمرة المهجورة

 بسبب التوالي على الثاني للعام بها العمل أغلق والتي الطبية المراكز

 المساعدات من حرمانهم بسبب المخيم أبناء وشكوى ، للقصف تعرضها

 .األونروا من المقدمة والمالية والصحية الغذائية

  لبنان

 الحدود عند اللبناني العام األمن يمارسها التي المشددة اإلجراءات تزال ال

 منهم المئات دخول دون تحول سورية، فلسطينيي بحق اللبنانية السورية

 من لبنان في سوري فلسطيني ألف( 45) حوالي يعاني فيما لبنان، إلى

 السلطات تسمح ال حيث مستقرة، وغير صعبة وقانونية إنسانية أوضاع

 يضاعف مما لبنان، داخل نظامي بشكل بالعمل سورية لفلسطينيي اللبنانية

 .لبنان في سورية فلسطينيي على االقتصادية واألعباء النفسية الضغوط

 تجديد موضوع في اللبنانية للسلطات الواضحة المزاجية إلى باإلضافة هذا

 سورية فلسطينيي إقامات بتمديد السماح قرارات اتخاذ يتم حيث اإلقامات،

 واضحة قوانين وجود دون فترة، كل فقط واحدة ولمرة مؤقت بشكل

 .الموضوع ذلك لضبط ودائمة

 أوروبا

 بحياتهم خاطروا الذي السوريين الفلسطينيين الالجئين من اآلالف يعاني

 الحصول مدة تأخر أبرزها لعل متعددة عقبات من أوروبا، إلى للوصول

 اتمامهم أثناء تعترضهم أخرى صعوبات إلى باإلضافة اإلقامة على

 في إقامة على للحصول الالزمة المدة تتراوح حيث. الشمل لم إلجراءات

 صدور مدة تستغرق حين في أشهر، 9 إلى 3 من األوربي الشمال بلدان

 الالجئين معاناة من يزيد مما مشابهة، مدة للعائالت الشمل لم قرار



 

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

 

 األوضاع توتر من يعانون والذين سورية في عائالتهم تركوا من خصوصا  

 .أخرى جهة من المعيشة وغالء جهة من األمنية

 األوروبية السفارات إلى عائالتهم أفراد وصول صعوبة ذلك إلى يضاف

 فيما إليه الفلسطينيين دخول إجراءات لبنان يشدد حيث المجاورة البلدان في

 إلى السوريين الفلسطينيين لالجئين دخول تأشيرات إصدار تركيا أوقفت

 فلسطيني الجئ ألف" 36" حوالي أن يذكر. عامين من أكثر منذ أراضيها

 سورية، في مخيماتهم ترك على الحرب أجبرتهم األقل على سوري

 للمخاطرة وجوههم في أبوابها أغلقت التي الجوار دول واضطرتهم

 .األوروبي الشمال إلى الوصول أجل من بحياتهم

/  أكتوبر - األول تشرين/ 10 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2015 

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

 مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في سوريا   فلسطينيا  

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك

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

 .األخيرة سنوات األربع

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 831) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 391) لـ والماء يوما ،( 901) من

 .ضحية( 182) الحصار

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

 .التوالي على يوما  ( 692) حوالي منذ منازلهم
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 بعد يوما  ( 893) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 537) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)

: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق

 

 


