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 آخر التطورات

ارتفعت حصيلة ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين في السجون السورية ممن وثقتهم 
 ( ضحايا منذ بداية الحرب في سوريا.605مجموعة العمل إلى )

، بينما 2018( الجئًا خالل عام 80العمل إنها وثقت قضاء )وفي هذا الصدد قالت مجموعة 
( ضحية من خالل الصور المسربة 77، وتم التعرف على )2017( الجئًا خالل عام 13وثقت )

 لضحايا التعذيب.

وسّلم األمن السوري إلى ذوي الضحايا أوراقهم الشخصية، إال أن ذويهم يرفضوا اإلفصاح عن 
طش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء أسماء أبنائهم خوفًا من ب

 الجئين فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم.

 
وتشير مجموعة العمل إلى أنه من بين الضحايا أطباء ومهندسين وذوي كفاءات علمية وطلبة 

 جامعات ومعاهد وفنانين وإعالميين وإغاثيين ومتطوعين.

( الجئًا فلسطينيًا في السجون السورية بينهم أطفال 1757)كما وثقت مجموعة العمل اعتقال 
 في أحضان أمهاتهم. ورضعونساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها 

ووفق شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد تعرض الالجئين الفلسطينيين في األفرع 
 ذالل من ضرب وصعق بالكهرباء واغتصاب.األمنية السورية لكافة أشكال التعذيب واإل



 

وكانت مجموعة العمل طالبت في وقت سابق اطالق سراح الالجئين الفلسطينيين في سجون 
 النظام والكشف عن مصيرهم، واعتبرت أن ما يحدث في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.

في مخيم الحسينية  في موضوع آخر، اندلع حريق بالقرب من إحدى مدراس وكالة األونروا
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، ما خلف أضرارًا مادية، حيث هرع األهالي المجاورين للمنزل 

 ورجال اإلطفاء إلخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المدرسة، ولم تتضح أسباب الحريق.

منازلهم  هذا وال يزال أهالي مخيم الحسينية يشكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن
لساعات طويلة وفترات زمنية طويلة، وشبكة الهاتف األرضي وخطوط االنترنت، عالوة على 

 صعوبة غالبية أبناء المخيم تأمين مياه الشرب.

 
في لبنان، أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة الصراف 

( 100السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ) اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين
( ألف ليرة 40دوالر أمريكي بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية، وبدل طعام )

 ( دوالر لكل شخص.27لبنانية، حوالي )

( ألف، حسب 28هذا ويقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي )
، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية 2018ا حتى نهاية كانون األول عام إحصائيات األونرو 

 نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

 



 

 لجان عمل أهلي

ضمن مشاريعها الرمضانية، وزعت جمعية خير أمة مساعداتها من السلل الغذائية على الالجئين 
ينيين في مدينة العثمانية جنوب تركيا، وفي مدينة الريحانية وضمن فعاليات الحملة الدولية الفلسط

للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء"، أقامت جمعية خير أمة إفطارًا رمضانيًا لألطفال في 
 مدينة الريحانية، حيث شارك في اإلفطار مجموعة من األطفال الفلسطينيين والسوريين، وتخلله

 فقرات وطنية وثقافية وتعريف بحملة انتماء.

آالف  8تشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 
الجئًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيًة صعبًة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور 

 العاملين.

 


