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الجئًا فلسطينيًا ( 624)عشية اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، أكثر من "
 "قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

   

 
 

 مركز العودة يعرض حالة حقوق فلسطينيي سورية ألعضاء في البرلمان البريطاني. 

 قضاء أحد أبناء مخيم السيدة زينب في مدينة حلب. 

  بعد تعرضهم لالختناق في أحد مراكز اإليواء بريف ( 31)إسعاف ً طفالً فلسطينيا

 .دمشق

 الطائرات السورية تلقي برميلين متفجرين على محيط مخيم خان الشيح. 

  شهور 5األمن السوري يفرج عن جريح فلسطيني بعد اعتقاله ألكثر من. 
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 حاياض
أحد أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق " حسن حصيدة"قضى الشاب 

 8في االشتباكات الدائرة مع مجموعات المعارضة السورية في مدينة حلب وذلك يوم الثالثاء 
 .ديسمبر الجاري 

المخيمات يشار أن المجموعات المسلحة الموالية للنظام السوري تجند العديد من شباب 
الفلسطينية مقابل المال، مستغلة الظروف المأساوية والمعيشية التي يمر بها أبناء المخيمات من 
العوز وانتشار البطالة وانعدام الموارد المالية، وترسلهم إلى جبهات القتال مع مجموعات 

 .المعارضة المسلحة، بذريعة حماية المخيمات الفلسطينية
 

 آخر التطورات
م العالمي لحقوق اإلنسان، أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها عشية اليو 

الجئًا فلسطينيًا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد ( 624)وثقت قضاء 
 .اعتقالهم على أيدي أجهزة األمن والمخابرات السورية

حالة اعتقال ( 0108)من  فيما أشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق أكثر
خفاء قسري طالت الجئين فلسطينيين في سورية يأتي ذلك مع ارتفاع الضحايا من الالجئين .وا 

 .ضحية( 6104)الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب في سورية إلى 

 
وفي سياق متصل قدم مركز العودة الفلسطيني ومقره لندن، إيجازه الدوري ألعضاء البرلمان 

ني عن حال حقوق اإلنسان في فلسطين المحتلة ومخيمات الشتات، فيما تطرق اإليجاز البريطا
ألوضاع فلسطينيي سورية ومعاناتهم المستمرة منذ سنوات، وذّكر اإليجاز باإلعالن العالمي 



 

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

 

التي تضمن حق العودة لالجئين الفلسطينيين، و  06والمادة رقم  9لحقوق اإلنسان المادة رقم 
التي تضمن حصول كل مواطن على جنسية بلده، والذي يحرم منه ماليين  05وبالمادة رقم 
 .الفلسطينيين

وباالنتقال إلى ريف دمشق حيث أسعفت الطواقم الطبية التابعة للهالل األحمر الفلسطيني، يوم 
أمس، ثالثة عشر طفاًل من مركز إيواء الطيرة في بلدة دمر بريف دمشق الى مشفى يافا بالمزة، 

وبقي ثمانية أطفال  ،نتيجة تعرضهم لدخان مولدة الكهرباء بجانب القاعة التي يتدربون فيهاوذلك 
 .في المشفى الستكمال العالج

يشار أن مدرسة الطيرة في دمر تأوي 
عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم 
اليرموك ومنطقة التضامن، حيث تقوم 
األونروا بمساعدتهم، وتقدر األونروا عدد 

ن الالجئين الفلسطينيين الذين المهجرين م
يقيمون في منشآتها في سوريا بما يقارب 

 .آالف الجئًا فلسطينيًا مهجراً ( 8)
وعلى صعيد آخر، ألقت الطائرات السورية برميلين متفجرين على أطراف مخيم خان الشيح 
 بريف دمشق متسببة بحالة توتر كبيرة انتشرت في صفوف األهالي وذلك خوفًا من استهداف
المخيم بشكل مباشر، يأتي ذلك في ظل استمرار الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات 

فيما وثقت ( خان الشيح -زاكية )الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له باستثناء طريق 
 .ضحية من أبناء المخيم قضى معظمهم جراء القصف 060مجموعة العمل 
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 إفراج
بعد اعتقاله " دمحم خالد ضاهر"رية عن الالجئ الفلسطيني الجريح أفرجت األجهزة األمنية السو 

ألكثر من خمسة أشهر، وذلك بعد أن اعتقلته قوات األمن السوري من حاجز كوكب أثناء 
خروجه من مخيم خان الشيح للعالج من جراح أصيب بها بعد تعرض المخيم للقصف بالبراميل 

صابتين في رجليه المتفجرة، فقد كان يعاني من نزيف وخلع في  .الكتف وكسر في مفصل يده وا 

 
 2102/ كانون األول ــ ديسمبر / 01/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 655111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 055511) •
" األونروا"احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق ( 4111)لبنان، 

 .2105لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 64)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 652)يومًا، والماء لـ ( 942)من على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر ( 892)لليوم 
 .ضحية( 086)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 056)

ات يومًا بعد سيطرة مجموع( 956)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 598)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع الطرقات : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


