
 

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

 

 

 
 

 
 

 "قضاء ثالثة الجئين فلسطينيين سوريين أحدهم تحت التعذيب"
      

 
 

 قصف بالمضادات األرضية يستهدف مخيم درعا جنوب سورية. 

 جلدة بتهمة الزنا في مخيم اليرموك( 011)يجلد شاباً " داعش" تنظيم. 

 األونروا تجدد نداءها للحصول على تمويل من أجل الالجئين الفلسطينيين في سورية. 
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 ضحايا 

من أبناء مخيم خان " شادي حسن هالل"قضى ثالثة الجئين فلسطينيين سوريين بينهم الالجئ 
دنون، حيث قضى تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من 

 .عامين

الجدير بالتنويه أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت في وقت سابق 
ضحية فلسطينية قضت تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينهم النساء واألطفال ( 444)

 .وكبار في السن

فة من أبناء مخيم جرمانا متأثرًا بجراح أصيب بها إثر سقوط قذي" باسل خليفة"وقضى الالجئ 
( 6901)هاون على مطعم قمر الشام في منطقة باب توما، مما يرفع ضحايا القصف إلى 

 .ضحية من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء أحداث الحرب في سورية

ُيذكر أن مدينة دمشق تعرضت أول أمس األحد لسقوط عدد من قذائف الهاون استهدفت دمشق 
، وعش الورور، والعباسيين، مما أسفر 41رمانة، ومنطقة المزة  القديمة ومنطقة باب توما، وابو

 .جريحاً  44ضحايا، و 4عن سقوط 

متأثرًا بجراحه بعد تعرضه إلطالق " خالد ناصر أبو جيدا" وفي لبنان، قضى الالجئ الفلسطيني
 .نار أثناء تنقله في أحدى حارات مخيم المية ومية بمدينة صيدا جنوب لبنان
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مصادر القوة األمنية الفلسطينية أنها تمكنت من توقيف ثالثة أشخاص مشتبه بهم لهم فيما أكدت 
عالقة بالجريمة، وقامت بتسليمهم إلى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، وهم بحسب تلك 

، وُتشير التحقيقات األولية التي أجرتها القوة "، وقاسم ش"، مصطفى ح"حمزة ص"المصادر 
 .ية إلى أن سبب الجريمة يعود لخلفيات سياسية لم تفصح عنهااألمنية الفلسطين

 

 التطورات آخر  

االثنين لقصف بالمضادات  -تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ليل األحد 
إلى ذلك تستمر معاناة .األرضية استهدفت مناطق متفرقة منه اقتصرت أضرارها على الماديات

بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، حيث لم تصل أي أهالي المخيم، وذلك 
من مباني المخيم تعرضت %( 09)الجدير بالذكر أن .مساعدات إليهم منذ أكثر من عامين

للدمار الكلي أو الجزئي بسبب القصف المتكرر الذي استهدف المخيم والذي استخدمت فيه 
 .معظم أنواع القذائف والبراميل المتفجرة

يم اليرموك المحاصر، أقدم عناصر تنظيم داعش، أول أمس على جلد شخص بتهمة وفي مخ
الزنا، وأظهرت الصور التي تداولتها صفحات الفيس بوك عنصر من تنظيم الدولة وهو يحمل 
أمام حشد كبير من المدنيين المحاصرين في اليرموك، بينهم أطفال يافطة كبيرة كتب عليها 

 ".غير المحصن"شخص بـ جلدة واصفة ال 699العقوبة 
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قام بارتكاب العديد من االنتهاكات بحق المدنيين الموجودين داخل المخيم، " داعش"ُيشار أن 
 –نيسان / 6يم اليرموك يوم وذلك بعد سيطرة التنظيم بمساندة ودعم من جبهة النصرة على مخ

 .4962/ ابريل

صول على تمويل من أجل الالجئين من جهة أخرى، جددت األونروا نداءها للمجتمع الدولي للح
إن مقدرة الوكالة على االستمرار "الفلسطينيين في سورية، وقالت الوكالة عبر موقعها االلكتروني 

ال  4961في عملها الحاسم معرضة للتهديد حيث أن نداء الطوارئ لألزمة السورية اإلقليمية لعام 
فقط % 09نه وبحلول نهاية حزيران، فإن أ"منوهتًا إلى " يزال يعاني من نقص حاد في التمويل

  ".من التمويل المطلوب قد تم جمعه

وأكدت األونروا على أن الوضع ال يزال غاية في الصعوبة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين 
وللمدنيين السوريين، وأن العنف المسلح ال يزال يؤثر على مساحات واسعة من سورية حيث 

وفي األجزاء التي لم تتأثر مباشرة بالنزاع المسلح، فإنه يمكن .يعيش الناس في ظل ظروف مروعة
 .تلمس األثر األوسع للحرب

 
من المجتمع % 19وأضافت أن العنف أدى إلى موجات نزوح جماعي طالت ما نسبته 

الفلسطيني، وقد تدهور االقتصاد بشكل حاد مما أدى إلى تفشي التضخم وارتفاع معدل البطالة 
من مدارس األونروا للدمار أو % 09، في حين تعرضت أكثر من %20ي الذي يقدر بحوال
 .أصيبت بأضرار
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وأشارت األونروا إلى أنها تقدم المساعدة اإلنسانية على شكل دعم نقدي ومواد غذائية وغير 
غذائية إلى جانب المساعدة في توفير المساكن الجماعية، وتقديم الخدمات الضرورية كالتعليم 

نقطة و  مركز صحي 41طالب وطالبة والرعاية الصحية األولية من خالل  420999لحوالي 
صحية ومجموعة من الخدمات بما في ذلك إعادة التأهيل البدني ومساقات محو األمية للكبار 

 .والدعم النفسي االجتماعي

ن وفي ختام ندائها شددت األونروا إلى أن على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته تجاه الالجئي
 .الفلسطينيين، وتحديدًا أولئك الذين هم في سورية، فإنه ينبغي أن يتم إعطاؤها الدعم للقيام بذلك

يشار إلى أن وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أو إختصارًا أونروا هي 
المسجلين لديها وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية لالجئين الفلسطينيين 

ويتم  ،في األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم
تمويل األونروا بالكامل تقريبًا من خالل التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول األعضاء في 

 .منظمة األمم المتحدة

 

 5102/ ــ يوليوتموز / 52/وأرقام حتى  إحصائيات   فلسطينيو سورية

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان  42,500 •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة   (6000) •

 .4962يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 -ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 06.4)أكثر من  •

 .4962كانون األول 
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 6602)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6604)لليوم 

 .ضحية( 640)على التوالي، عدد ضحايا الحصار  يوماً ( 144)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 040)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 6600)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 09)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 404)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


