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هنغاريا تنتزع بصمة اللجوء قسرًا من الالجئين الفلسطينيين المعتقلين "
 "وسقوط قذائف هاون على منازل مخيم خان الشيح..في سجونها

 
 

 

  سجون النظام توثيق عدد من الحاالت لقضاء أشقاء فلسطينيين تحت التعذيب في
 .السوري

 أزمات معيشية خانقة يعيشها أبناء مخيم العائدين في حماة 
  توزيع مساعدات غذائية في بلدة المزيريب 
 الفلسطينيون في سورية يشتكون من تقصير األونروا اتجاههم 
 يوم طبي مجاني لفلسطينيي سورية في تركيا 
 "لفلسطينيي سورية المهجرين في تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآللي " األونروا

 .لبنان
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 هنغاريا
يتعرض العشرات من الالجئين الفلسطينيين المعتقلين في هنغاريا للمهانة والذل والمعاملة غير 
اإلنسانية، بسبب إصرار السلطات الهنغارية على انتزاع بصمة اللجوء قسرًا منهم، مما يعني 

هم إلى دول أخرى مثل السويد والنيروج والدنمارك وغيرها حرمانهم من اإللتحاق بأهلهم الذين سبقو 
 .من الدول األوربية

إلى ذلك عمدت إدارة السجن إلى ترويع الالجئين 
  ttbanyaالفلسطينيين السوريين المعتقلين في سجن

من خالل معاقبة من يرفض أن يبصم منهم بالسجن 
 .اإلنفرادي وحرمانه من الطعام والشراب

الالجئين بأنهم اعتقلوا من قبل  فيما أوضح أحد
السلطات الهنغارية منذ حوالي األسبوعين بتهمة 
الهجرة غير الشرعية، ويوجد بين المعتقلين أطفال 

  .ونساء، وحاالت مرضية بحاجة للرعاية الطبية
إنها قامت ": وعن معاملة إدارة السجن لهم، قال

بمصادرة جميع ممتلكاتهم الشخصية وأوراقهم 
، ومارست عليهم الضغط والتعذيب النفسي الثبوتية

، وأضاف أن إدارة السجن أخبرتهم سابقًا "التجويع"و
بموعد اإلفراج عنهم، إال أنها أخلت بعد ذلك 
بوعودها وقامت بتمديد فترة سجنهم، بسبب عدم 

 ." ببصمة دبلن" قبولهم بصمة اللجوء المعروفة 
 

اإلنسانية واألخالقية قررنا إعالن اإلضراب المفتوح وأردف أنه وبناًء على تلك الممارسات غير 
عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبنا المتمثلة باإلفراج عنا وعدم إنتزاع بصمتنا وتركنا نتوجه إلى 

أن الضابط المسؤول عن الحجز قام بتهديدهم بقطع النت عنهم : ، وأضاف"أحد الدول األوروبية
 .ينه إضرابهم ويتناولوا طعامهمومعاملتهم معاملة قاسية إذا هم لم 

إلى ذلك أطلق المعتقلون نداًء عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ناشدوا فيه 
مؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني من أجل التدخل لإلفراج عنهم بعد أن اعتقلتهم 

 .السلطات الهنغارية بتهمة الهجرة غير الشرعية
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اجرين الفلسطينيين السوريين والسوريين كانوا قد فروا من جحيم الصراع تجدر اإلشارة إلى أن المه
الدائر في سورية، بحثًا عن األمن واآلمان والحياة الكريمة، إال أنهم صدموا بالمعاملة غير 

 .اإلنسانية التي تلقوها في بعض البلدان التي لجؤوا إليها
 

 ضحايا
فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في السجون وثقت مجموعة العمل عددًا من الحاالت ألشقاء 

منهم من ُعرف من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب ومنهم من أُعلن عن وفاته  ،السورية
  : وهم.من خالل ذوي المعتقل الذين تم تبليغهم من قبل األمن السوري بذلك

  أبناء مخيم اليرموك من " سمير حمدان " و "عمر حمدان "و "عامر حمدان " األشقاء الثالثة
 .42-2-4102وقضوا في تاريخ 

  من أبناء " آمال سعد الدين " و" أحالم سعد الدين " و" هيام سعد الدين "الشقيقات الثالثة
يامن جهاد "و "نضال جهاد سعدية"الشقيقان * .31-3-4102مخيم الرمل قضوا في تاريخ 

 .17-5-2013من أبناء مخيم اليرموك وقضوا في تاريخ " سعدية 
  من أبناء مخيم اليرموك وقضوا في تاريخ " محمد عبد هللا " و أحمد عبد هللا" الشقيقان

4102-2-42. 
  4102من سكان ريف دمشق وقضوا في تاريخ " آية العبد هللا"و "الشقيقان براءة العبد هللا-

3-41. 
 03-2-4102من سكان دمشق قضوا في تاريخ " بالل الحسن " و الشقيقان أدهم الحسن. 
  01-2-4102قضوا في تاريخ " تيسير فضيل شحادة "و "شاهر فضيل شحادة " الشقيقان  
  دمر وقضوا في  -من سكان دمشق" محمود عبد الحفيظ"و "محمد عبد الحفيظ"الشقيقان

 .44-0-4102تاريخ 
  إسالم أبو راشد "  04-2-4102إحسان أبو راشد وقضى في " شاب وشابة "الشقيقان

 03-3-4102وقضت في 
  ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت  391وكانت مجموعة العمل قد وثقت أسماء

التعذيب في السجون السورية، كما وثقت مجموعة العمل عدة حاالت من العائالت واألشقاء 
معتقاًل فلسطينيًا  262الزلوا معتقلين في السجون السورية، في حين وثقت المجموعة أسماء 

 .الحرب الدائرة في سوريةخالل أحداث 
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 آخر التطورات
تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق للقصف وسقوط عدد من قذائف 
الهاون على منازل سكانه، دون أن تسفر عن وقوع اصابات، حيث تم تسجيل سقوط قذائف في 

 .داخل المخيم اقتصرت أضرارها على الماديات" الحارة الشرقية"

 
 آثار الدمار في مخيم خان الشيحمن 

فيما سادت حالة من الهدوء أرجاء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حماة، حيث يعد 
المخيم من المخيمات الهادئة نسبيًا مقارنة مع باقي المخيمات الفلسطينية التي شهدت أعمال 

 ،صفوف شباب المخيم قصف وحصار مستمرة، إال أن ذلك لم يمنع البطالة من االنتشار في
حيث فقد معظمهم عمله بسبب التوتر األمني في محيط المخيم مما ضاعف من األزمات 
االقتصادية التي يعاني منها األهالي، فهناك أزمة في المحروقات يعيشها أهالي مخيم العائدين 

 .في حماة
تفاقم أزمات  كما يشكو سكان المخيم من تدهور األوضاع المعيشية بشكل كبير، إضافة إلى

الكهرباء والخبز وارتفاع أسعار المواد األولية بشكل كبير، وما يزيد من صعوبة الوضع ارتفاع 
 .معدل البطالة وتوقف معظم السكان عن العمل بسبب الصراع الدائر في سورية

إلى ذلك يشكو الالجئون الفلسطينيون في سورية من إهمال وتقصير وكالة غوث وتشغيل 
اتجاههم، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات المالية واإلغاثية،  (األونروا)فلسطينيين الالجئين ال

وبحسب افادة أحد الناشطين في مجال العمل اإلنساني فأن األونروا لم تقم بتوزيع مساعداتها 
النقدية على الالجئين الفلسطينيين في سورية منذ أكثر من أربعة أشهر على التوالي، مما انعكس 

على أوضاعهم االقتصادية المتدهورة أصاًل جراء استمرار الحرب في سورية، التي أجبرت سلبًا 
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اآلالف منهم للنزوح عن مخيماتهم والفرار إلى مناطق آمنة داخل سورية، كما يعاني الالجئون 
 .من الغالء وانتشار البطالة بينهم،حيث أن معظمهم قد فقدوا أعمالهم بسبب تلك الحرب

عا فلسطينيو سورية األمم المتحدة والفصائل الفلسطينية واألونروا إلى التحرك من وبناًء عليه د
 .أجل تأمين المساعدات المالية واإلغاثية لهم

 
 لجان عمل أهلي

عائلة فلسطينية مهجرة من دمشق  52قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع مساعدات غذائية على 
يأتي ذلك في  ،الجئًا فلسطينياً  2211يقطنها نحو وريفها إلى بلدة مزيريب جنوب درعا التي 

 .إطار محاولتها التخفيف من معاناتهم االقتصادية واإلنسانية

 
 توزيع المساعدات في المزيريب

 تركيا
لفلسطينيي سورية المهجرين بمدينة مرسين " تجمع األطباء الفلسطينيين"يوم طبي مجاني أقامه 

اختصاصات مختلفة حيث تم وفقًا الحصائيات التجمع فحص التركية، وذلك بمشاركة أطباء من 
 .الصحية للعمومو  مريض وتقديم الدواء المجاني لهم، واالستشارات الغذائية 211

يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين قد فروا من سورية إلى تركيا بسبب قصف مخيماتهم 
ة إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين ودخولها في الصراع الدائر، حيث تشير البيانات غير الرسمي

 .الجئ 2111و 3111السوريين المتواجدين في تركيا يتراوح ما بين 
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 اليوم الطبي المجاني

 لبنان
بتعبئة بطاقات الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين " األونروا"قامت وكالة الغوث 

النقدية حسب وصف الوكالة، وتتكون القادمين من سورية والمؤهلين للحصول على المساعدة 
ل .ل 021111ل لكل فرد من العائلة وهي بدل غذاء إضافة إلى .ل 21111المساعدة من 

 .للعائلة بدل إيواء
قد قامت بتقليص مساعداتها النقدية  (األونروا)وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
من خالل تطبيقها معايير اقليمية للمساعدة  لالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان وذلك

ابريل الماضي، حيث أوضحت بأن كل الجئ  –الغذائية في لبنان، بدًء من شهر نيسان 
فلسطيني مهجر من سورية إلى لبنان ومؤهل لالستفادة من هذه المساعدة سيحصل على قيمة 

ل عن المرات .ل 2111مما يعني أنها قلصت مساعداتها الغذائية بمقدار  ،ل.ألف ل 21
 .السابقة

عائلة فلسطينية سورية، منذ شهر  0411يشار إلى أن األونروا قد أوقفت المساعدات النقدية عن 
 .4102تشرين األول 

 
 5182/ مايو ــ أيار / 81الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات  (53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يومًا  (521)يومًا، والماء لـ  (301)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (091)

 .ضحية (830)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في األردن  (816013)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (06111)الجئًا في لبنان،  (286211)و
 .4102لغاية فبراير " األونروا"

امي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظ: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (238)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (225)

ت أيام بعد سيطرة مجموعا (327)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (293)حوالي : مخيم درعا •
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 


