
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2199العدد: 

12-11-2018 

 فلسطينية قضين تحت التعذيب في السجون السورية 35مجموعة العمل: أكثر من   •

 مبادرة إلنارة شوارع مخيم السيدة زينب بريف دمشق  •

 ه في مخيم حندرات في حلبازيارة تفقدية لوضع المي  •

 ألفا   22سيتجاوز  2018ناشطون: عدد الفلسطينيين السوريين الحاصلين على الجنسية السويدية حتى عام 



 

 آخر التطورات

السوريين الحاصلين على أكد ناشطون فلسطينيون في مملكة السويد، أن عدد الفلسطينيين 
( شخص، وذلك بناء على تقارير 22100سيتجاوز ) 2018الجنسية السويدية حتى عام 

 ودراسات أصدرتها دائرة الهجرة السويدية.

 
وأضاف الناشطون أن عدد من حصلوا على الجنسية السويدية من الفلسطينيين السوريين 

( شخص، وبلغ عدد الفلسطينيين من سوريا 14450هو ) 2017وحتى  2015منذ عام 
وتشرين األول / اكتوبر  2018الذين منحوا الجنسية السويدية خالل كانون الثاني / يناير 

 ( شخص.5674، )2018

هذا ويمكن لالجئ الفلسطيني السوري ممن أتم تواجده في السويد أربع سنوات التقديم على 
السويد حتى اآلن أي شروط أخرى للحصول على جنسيتها، الجنسية السويدية، وال تشترط 

في حين تمنحها مباشرة لألطفال من فلسطيني سورية المولودين في السويد شرط أن يكون 
 أحد والديهما حاصل على اإلقامة الدائمة في السويد.

الالزمة  يذكر أن السويد تعد من أكثر البلدان األوروبية استغراقًا للوقت فيما يتعلق بالفترات
 لدراسة طلبات الحصول على اإلقامة أو لم الشمل بالنسبة لألسر القادمة من سوريا.



 

وفي سياق مختلف، كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها انتهاكات 
جسدية كبيرة بحق الالجئين الفلسطينيين من سورية، وقالت المجموعة أنها وثقت حتى لحظة 

( الجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما 35)كتابة التقرير 
( الجئ بينهم أطفال وكبار 558بلغت الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين )

 في السن.

في حين سّلم األمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إال أن ذويهم 
سمائهم خوفًا من بطش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شهادات يرفضوا اإلفصاح عن أ

 مفرج عنهم قضاء الجئين فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم.

 
وقد تعرضت الالجئة الفلسطينية في سجون النظام السوري لكافة أشكال التعذيب والقهر، 

ناصر األمن حيث نقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها عن ممارسات ع
السوري "اإلجرامية "مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص، بدءًا من الصعق 
بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، إلى تعرضها لالغتصاب والذي كان 
يتكرر أكثر من عشرة مرات يومًيا من ضباط وسجانين مختلفين إلى أن حملت، إال أنها 

 لضرب.أجهضت نتيجة ا

( 1709وأشار فريق الرصد إلى أن النظام السوري يواصل اإلخفاء القسري بحق أكثر من )
لدى  والتقاليد السائدة( إناث، يشار إلى أن العادات 108في السجون وأفرع األمن بينهم )



 

" منعت الكثيرين طيني كالخوف من تلوث السمعة أو "الفضيحةبعض شرائح المجتمع الفلس
عليهن من قبل جهة ما  االعتداءلتبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو من العائالت ا

 تقريبية.مما يجعل األعداد الموثقة  سورية،من الجهات المتصارعة داخل 

إلى مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، قام عدد من الناشطين  باالنتقال
ة زينب بمبادرة إلضاءة شوارع المخيم، وبدأ العمل في مركز التنمية المجتمعي في مخيم السيد

من شارع العشة وصواًل لشارع النهر، ومن المقرر أن تشمل المبادرة الشوارع األخرى في 
 المخيم حيث القت ترحيبًا كبيرًا بين األهالي.

 
ويعاني سكان مخيم السيدة زينب بريف دمشق الذي يسيطر عليه الجيش السوري واللجان 

الموالية له، من أزمات اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفلسطينية،  الشعبية
مع ضعف اإلمكانيات والموارد المالية وانتشار البطالة، مما دفع البعض للسفر خارجًا أو 

 العمل ضمن اللجان الشعبية الموالية للجيش السوري.

ر الدولي بزيارة تفقدية لوضع مياه وفي شمال سورية، قام وفد من منظمة الصليب األحم
الشركة ومضخة مياه مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب إضافة إلى مقطع البكارة 
والشاهر، وذلك إلصالح األضرار الناجمة عن القصف وإعادة ضخ مياه الشركة ألهالي 

 المخيم.



 

خزانات ماء  5ق وكان الهالل األحمر السوري والصليب األحمر قد وضعوا في وقت ساب
 موزعة على حارات مخيم حندرات بعد ازدياد أعداد العائدين إليه.

 
ويقع مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين أو مخيم )عين التل( شمال شرق هضبة حلب، 
وعلى الطريق المؤدي للمسارب المتجهة نحو تركيا، وعلى مرتفع صخري، وعلى مسافة 

 دينة.ثالثة عشر كيلومترًا عن وسط الم

وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بأن عدد سكان مخيم 
( الجئ فلسطيني، فيما يشير ناشطون إلى عودة ما يقارب 8000حندرات كان ما يقارب )

 النظام السوري. عائلة بعد تعرض المخيم لحمالت قصف عنيفة على يد قوات (175)


