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ثالثة فلسطينيين يقضون في سورية أحدهم بسبب التعذيب في سجون "
 "األمن السوري

 
 
 

 استئناف توزيع المساعدات في مخيم اليرموك بدمشق. 

 أزمة اإلقامات لالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان ال تزال مستمرة. 

  فلسطينيو سورية في البلدان األوروبية يستمرون بالمشاركة بالوقفات
 .التضامنية مع أهلهم في قطاع غزة

  الجئ فلسطيني سوري طلبوا اللجوء في السويد خالل األسابيع 500حوالي 
 .الثالثة الماضية

 
 
 

  التعذيب في سجون األمن السوري من ضحاياعادل صالح عواد
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 ضحايا
من " عادل صالح عواد"ثالثة الجئين فمسطينيين قضوا يوم أمس في سورية، حيث قضى الشاب 

أبناء مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب تحت التعذيب في سجون األمن السوري وذلك بعد 
وىما " محمد سميم الناطور"و" أحمد محمد حسن"اعتقالو لحوالي ست أشير، كما قضى كل من 

الجئان فمسطينيان من حمب، وعنصران في لواء القدس المحسوب عمى الجيش السوري، إثر 
 .اشتباكات بينيم وبين مجموعات تابعة لمجيش الحر دارت في حي الزىراء بحمب

 
 آخر التطورات

ألىالي " األونروا"استئونف ظير األمس توزيع كميات محدودة من المساعدات المقدمة من وكالة 
مخيم اليرموك، وذلك في ظل استمرار الحصار المشدد المفروض عميو منذ حوالي العام حيث 

القيادة العامة بمنع إدخال المواد – يقوم الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
التموينية واألساسية إلى المخيم األمر الذي أدى إلى تفاقم األزمات الصحية والمعيشية داخمو 

 .ضحية قضت بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية" 151"حيث وثقت مجموعة العمل 

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

إلى ذلك يستمر انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام، أما في الالذقية فيعاني 
الالجئون الفمسطينيون في مخيم الرمل من انتشار البطالة في صفوفيم إضافة إلى غالء 

المعيشة، فيما يعد المخيم من المخيمات اليادئة حيث تسود أرجاؤه حالة من اليدوء واالستقرار، 
وفي سياق متصل يعاني مخيم جرمانا وخان دنون من أزمات مشابية يضاف عمييا أزمتي 

 .الكيرباء والماء
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 لبنان
الالجئون الفمسطينيون السوريون الذي أجبرىم القصف والحصار عمى ترك مخيماتيم في سورية 

والفرار إلى لبنان، يؤكدون أن السمطات المبنانية التزال ترفض تجديد إقاماتيم، حيث أشار 
وىو أحد أبناء مخيم اليرموك بدمشق، أنو عند ذىابو إلى األمن العام المبناني بغية تجديد " محمد"

أنو ال يوجد تعميمات بتمديد اإلقامات لمفمسطينيين السوريين وبالتالي "إقامتو رد عميو الموظف 
، إلى ذلك تمقت مجموعة العمل عدد من الشكاوي المشابية، ويذكر أن "اليمكنني تجديد إقامتك

الجئًا فمسطينيًا إلى سورية، كما أنيا قد " 39"السمطات المبنانية كان قد قامت بوقت سابق بترحيل 
 .قامت بتشديد الشروط التي تحد من دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى لبنان

 
 أوروبا

شارك عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين في ىولندا بالوقفات التضامنية التي يقيميا أبناء 
الجالية الفمسطينية في ىولندا، حيث نظمت ظير اليوم وقفة تضامنية أمام مقر محكمة العدل 

الدولية في مدينة الىاي، حيث رفعت األعالم الفمسطينية والالفتات التي تطالب بوقف القصف 
 غزة كما ردد المتضامنون ىتافات تطالب بحماية المدنيين بقطاع غزة من العدوان عمى

 .الصييوني الذي يستيدف المنازل ودور العبادة

 
 الوقفة التضامنية مع غزة في الهاي
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وفي ذات السياق قام عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين في كل من الدنمارك والنرويج 
والسويد وألمانيا بالمشاركة في الوقفات التي أقيمت في البمدان التي لجؤوا إلييا حيث لم تمنعيم 
المعاناة التي عاشوىا في سورية، وما يعانون منو من في البمدان األوربية من تشتت لعائالتيم 

 .وبعد عن أفراد عائالتيم من التعبير عن وحدة الدم الفمسطيني في الداخل والخارج

 
 الوقفة التضامنية مع غزة في السويد

 السويد
أشارت إحدى الدراسات اإلحصائية السويدية أن عدد الالجئين الفمسطينيين السوريين الذي قدموا 

.  الجئاً 490طمبات لجوء في المدن السويدية خالل الثالث األسابيع الماضية قد بمغ حوالي 
حيث نّوىت الدراسة التي قام بيا الالجئ الفمسطيني السوري محمد يوسف، بالتعاون مع شركة 

NJI Nyköpings Jurist & IntegrationsByrå AB من عام 24، أنو في األسبوع رقم 
 فمسطيني 120 : 15-06-2014 إلى تاريخ 09-06-2014والذي يمتد من تاريخ ، 2014

والذي يمتد من تاريخ ، 2014 من عام 25سوري قدموا طمبات لجوء، كما أنو في األسبوع رقم 
 الجئ في حين أنو في 170إرتفع العدد إلى  : 16-06-2014 إلى تاريخ 2014-06-10

-2014 إلى تاريخ 23-06-2014، والذي يمتد من تاريخ 2014 من عام 26األسبوع رقم 
 . الجئ فمسطيني سوري200 تجاوز عتبة 06-29

ىذا وقد قامت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بنشر تفاصيل اإلحصائية عبر موقعيا 
 :عمى شبكة االنترنت، ويمكنكم االطالع عمييا عبر الرابط التالي

 اضغط ىنا

http://www.actionpal.org/index.php/2014-04-25-19-22-57/1028-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%258
http://www.actionpal.org/index.php/2014-04-25-19-22-57/1028-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%258
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 المئات من الفمسطينيين السوريين قد نزحوا عن مخيماتيم في سورية بسبب القصف  أنويذكر
والحصار، وبسبب سوء المعاممة وصعوبة اإلقامة في البمدان المجاورة اضطروا ركوب مراكب 

. الموت التي تقميم من مصر وليبيا إلى الشواطئ األوروبية

 


