
 

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

 

 

 
 

 
 

 

 يضيق اإللزامية العسكرية الخدمة تأجيل قانون بنود بعض تعديل"

 "سورية فلسطينيي من الشباب على الخناق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سجون في التعذيب تحت قضائه تنفي" تميم فراس" الفلسطيني الالجئ عائلة •

 .السوري النظام

 .اليرموك مخيم في أيام ثالثة منذ اختطافه بعد فلسطينيا   الجئا   يطلق داعش •

 .المخيم محيط استهدف الذي القصف إثر الشيح خان مخيم أبناء أحد إصابة •
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  التطورات آخر

 قانون بتعديل يقضي قرارا   السوري، للنظام التابعة العامة التجنيد إدارة أصدرت

 سواء حد على والسوري الفلسطيني الالجئ بموجبها يحصل والتي السفر كفالة

 السفر كفالة مدة تخفيض قررت كما أشهر، 9 مدة اإللزامية الخدمة من تأجيل على

 يقوم أن يستطيع كان الذي الشاب فإن وبالتالي تسعة، عن بدال   فقط أشهر أربعة إلى

 القرار هذا بعد يستطيع لن شهرا ، 18 مدة تأجيل على ويحصل لمرتين السفر بكفالة

 .سورية ليرة ألف 50 دفع مقابل فقط أشهر أربعة على الحصول إال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على اإلجباري التجنيد له والموالين السوري النظام فرض استمرار من الرغم فعلى

 قانون في يرون كانوا الفلسطينيين الشباب أن إال سورية، في الفلسطينيين الالجئين

 الموافقة أن علما   بالجيش، االلتحاق دون والسفر أمورهم لتسيير فرجة السفر كفالة

 التي الطلبات غالبية كون النظام، من ألفراد رشاو   بتقديم مرهون السفر كفالة على

 .البنوك في المستحقة المبالغ دفعهم رغم بالرفض تأتي األشخاص بها يتقدم

 

 المطلوبين من األسماء آالف بتعميم قامت دمشق، في العامة التجنيد إدارة وكانت

 عناصر أن إلى ناشطون أشار فيما فلسطينيين، الجئين بينهم ومن اإللزامية للخدمة

 على بكثافة انتشرت للنظام، الموالية العسكرية والمجموعات العسكرية الشرطة

 ساعات، عدة معهم والتحقيق هوياتهم وأخذ الشباب بإنزال وقامت دمشق حواجز

 .تأجيل ورقة يحمل ال شخص كل اعتقال وتم

 

 التجنيد بفعل صعبة خيارات يواجهون سورية في الفلسطيني الشباب أن إلى يشار

 إلى( الهجرة) الهروب إما العلم، خدمة يسمى لما المستمرة والمالحقة اإلجباري

 النظام سيطرة خارج مناطق إلى أي الداخل إلى الهروب وإما سورية، حدود خارج
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 الحصار يفضل سوريا في الفلسطيني الشباب من بقي من فمعظم السوري،

 .العسكرية الخدمة إلى الذهاب على مخيمه داخل والقنص القصف وعمليات

 

 قضاء" تميم فراس" الشاب الفلسطيني الالجئ عائلة نفت آخر، موضوع وفي

 طبيعية وفاة قضى فراس أن وأكدت السوري، النظام سجون في التعذيب تحت ابنهم

 العمل مجموعة أن إلى التنويه ويجدر اليرموك، مخيم بجانب الزاهرة منطقة في

 إال متعددة، مصادر من معلومات على بناء التعذيب تحت قضائه خبر سابقا   نشرت

 .قطعي بشكل الخبر نفت العائلة أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السجون في السوريين الفلسطينيين والضحايا المعتقلين توثيق عملية أن إلى يشار

 من المعتقلين عائالت وخوف األمنية األجهزة لتكتم نظرا   معقدة، هي السورية

 .أبنائهم اعتقال عن الحديث

 

 دمشق ريف في الشيح خان مخيم أبناء من الجئ أصيب مختلف، موضوع وفي

 ظل في ذلك يأتي للقصف، بالمخيم المحيطة المزارع تعرض إثر وذلك بجراح،

 يتسن لم فيما والقذائف، بالطائرات يومي شبه لقصف المخيم محيط تعرض

 .المصاب الالجئ اسم معرفة العمل لمجموعة

 

 ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات جميع بقطع تستمر الجيش حواجز أن يذكر

 المخيم داخل اإلنسانية المعاناة تفاقم استمرار إلى أدى الذي األمر دمشق العاصمة

 .والمعيشي الطبي بالوضع يتعلق فيما خصوصا  

 

 األستاذ الفلسطيني الالجئ سراح "داعش" تنظيم أطلق ببعيد، ليس سياق وفي

 المحاصر، اليرموك مخيم في اختطافه على أيام ثالثة بعد وذلك ،"عودة أبورأفت"

 .مختلفة ألسباب وذلك
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 في المخيم، من كبيرة أجزاء على سيطرته يفرض" داعش -الدولة تنظيم" أن يذكر

 في يوما  ( 75) من أكثر منذ النصرة وجبهة التنظيم بين االشتباكات تتواصل حين

 وتضييق المدنيين من عدد وجرح قضاء إلى أدت والتي اليرموك، مخيم أحياء معظم

 .اليومية األساسية احتياجاتهم لجلب حركتهم وتقييد عليهم الخناق

 

 2016/ يوينو ــ حزيران/ 18/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 . األردن في سوري فلسطيني الجئ( 15500) •

 . لبنان في سوري فلسطيني الجئ( 42.500) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوري فلسطيني الجئ( 6000) •

 . 2015 يوليو لغاية" األونروا"

 . تركيا في سوري فلسطيني الجئ( 8000) •

 . غزة قطاع في سوري فلسطيني الجئا  ( 1000) •

 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوري فلسطيني الجئ ألف( 71.2) من أكثر •

 . 2015 األول كانون -ديسمبر

 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 1159) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1098) لليوم المخيم

 . ضحية( 187) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 648) لـ والماء يوما ،

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

 . التوالي على يوم( 951) حوالي

 سيطرة بعد أيام( 1143) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 . عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 804) حوالي: درعا مخيم •

 . مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 . فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


