
 

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

 

 

 
 

 

الجئًا فمسطينيًا قضوا تحت التعذيب منذ بداية األحداث في  264"
 "ولبنان يصدر قرارًا بتسوية أوضاع فمسطينيي سورية...سورية

 
 

 

 أربع ضحاٌا فلسطٌنٌٌن ٌقضون جراء استمرار الصراع الدائر فً سورٌة .

  إصابة إمرأة وطفل برصاص قناص أثناء عملٌة توزٌع السلل الغذائٌة فً مخٌم
. الٌرموك

 النازحون الفلسطٌنٌون فً منطقة قدسٌا ٌعانون أزمات اقتصادٌة حادة .

  ًفلسطٌنٌو سورٌة فً لبنان ٌنفذون وقفة احتجاجٌة أمام مكتب مدٌر األونروا ف

 .مخٌم برج الشمالً

 
 
 
 

 الشاب ضٌاء سلٌمان قضى تحت التعذٌب فً سجون النظام السوري
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 ضحايا
أربعة الجئين فمسطينيين قضوا في سورية، اثنان منيم في منطقة عدرا بريف دمشق والثالث تحت 

 :التعذيب، الضحايا ىم
من أبناء مخيم جرمانا جراء اإلشتباكات التي تدور بين " عبد الجبار حسين عمي مرعي"الشاب

قوات المعارضة السورية من جية والجيش النظامي مدعومًا بقوات من جيش التحرير الفمسطيني 
. من جية أخرى

أحد أعضاء قوات المعارضة السورية في بمدة عدرا بريف " ســامــر شــريــح"كما قضى الشاب 
. دمشق جراء اإلشتباكات التي اندلعت بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي

 
ســامــر شــريــح 

من سكان مخيم خان الشيح، متأثرًا بجراح " محمد فارس عبداهلل حوران"إلى ذلك قضى الشاب 
. أصيب بيا جراء سقوط قذيفة عمى منطقة القصور أثناء قيامو بجمع الحطب

من أبناء مخيم الرمل في الالذقية تحت التعذيب في سجون النظام " ضــيــاء ســمــمـان"فيما قضى 
. السوري

وفي سياق متصل أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الفمسطينيين الذين 
 الجئاً  منذ بداية األحداث في سورية 264قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بمغ 

 .وحتى يوم أمس
 

 آخر التطورات
شيد مخيم اليرموك حالة من التوتر جراء إصابة إمرأة وطفل برصاص قناص أثناء عممية توزيع 
السمل الغذائية أدت إلى حدوث إندالع اشتباكات، وتوقف عممية توزيع السالت الغذائية مما حرم 
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األىالي مجددًا من استالم المساعدات بسبب تمك اإلشتباكات الُمفتعمة من طرفي الصراع، إلى 
القيادة )ذلك دخل الحصار المفروض عمى اليرموك من قبل الجيش النظامي والجبية الشعبية 

 ضحية جراء نقص العناية 156عمى التوالي األمر الذي أدى إلى سقوط   433يومو الـ  (العامة
الطبية والغذائية، ونفاد جميع المواد التموينية والمحروقات منو، وما زاد من معاناتيم ىو استمرار 

انقطاع المياه عن منازل وحارات المخيم لميوم السابع عشر عمى التوالي، ىذا إضافة النقطاع 
. التيار الكيربائي منذ أكثر من عام

 
 استمرار ازمة المياه في مخيم اليرموك

أما فيما يتعمق بالجانب المعيشي فقد طرأ إنخفاض ممحوظ عمى أسعار المواد الغذائية داخل 
وذلك نتيجة توجو سكانو إلى منطقة بيت سحم لشراء المواد الغذائية المتوفرة فييا  المخيم،

 .وبأسعار مقبولة
وعمى صعيد آخر اليزال مخيم خان دنون بريف دمشق يعاني من أزمة حادة بمياه الشرب حيث 

، مما $15يضطر األىالي إلى شراء المياه عبر صياريج الماء التي تصل تمكفتيا إلى حوالي 
يزيد من األعباء االقتصادية التي تواجو األىالي خصوصًا من انتشار البطالة وغالء المعيشة، 
ويذكر أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفمسطينية النازحة عن مخيماتيا بسبب القصف 

 .والحصار
وفي بمدة قدسيا بريف دمشق تعاني آالف العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيم اليرموك 
إلى البمدة من أزمات اقتصادية حادة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المنازل وعدم توافر فرص 
العمل، كما يشكو األىالي من استمرار انقطاع المياه والكيرباء أليام متتالية، حيث يقدر عدد 

 آالف عائمة معظميم من 6العائالت التي نزحت عن مخيماتيا طمبًا لألمان في بمدة قدسيا بنحو 
 .مخيم اليرموك
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 لجان عمل أهمي
قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتوزيع كمية من " لباس التقوى"تحت عنوان 

عمى بعض العائالت الفمسطينية الفقيرة النازحة في منطقة قدسيا بريف  (أللبسة المستعممة)
. دمشق

وبدورىا وزعت ىيئة الالجئين الفمسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة عدد من الحقائب 
 .المدرسية عمى الطالب من أبناء مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين جنوب سورية

وفي مخيم اليرموك واصمت مؤسسة عطاء الخيرية تقديم مادة المازوت والبنزين ألىالي المخيم 
. لمساعدتيم في ضخ المياه من اآلبار اإلرتوازية التي تم تفعيميا من قبل كادر المؤسسة

ومن جانبيا ال تزال مجموعة ىّمة الشبابية التطوعية مستمرة لميوم الحادي عشر عمى التوالي في 
 .تنظيف الحارات الداخمية لمخيم خان الشيح بريف دمشق من النفايات وركام المباني

 
 توزيع األلبسة عمى العائالت في قدسيا

 إفراج
من سكان مخيم خان الشيح، بعد إعتقال " سيام محمد الدالي"أفرج األمن السوري يوم أمس عن 

 .دام لعدة أشير
 

 لبنان
دعت المديرية العامة لألمن العام المبناني في بيان نشرتو عمى موقعيا الرسمي الالجئين 

الفمسطينيين السوريين المقيمين عمى أراضييا بصورة شرعية أو غير شرعية المخالفين لنظام 
أيمول ــ / 25اإلقامة، التقدم من مراكز األمن العام لتسوية أوضاعيم مجانًا وذلك إعتبارًا من 

. سبتمبر الحالي



 

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

 

وذكر البيان أنو سيتم تسوية أوضاع الالجئين الفمسطينيين السوريين الداخمين بصورة شرعية 
، من خالل منحيم إقامة مؤقتة لمدة ثالثة 21/08/2014والمخالفين لنظام اإلقامة قبل تاريخ 

أشير ولمرة واحدة فقط دون تدريكيم أية رسوم بعد ضم المستندات المطموبة ووفق اآللية المعتمدة 
. لتجديد إقامة الفمسطينيين الالجئين في سوريا المجانية

ونوىت مديرية األمن العام المبناني بأن ىذه التسوية المجانية ال تطبق التسوية عمى الفمسطينيين 
الالجئين من سوريا حاممي بطاقات اإلقامة السنوية، الدائمة، مجاممة أو الذين منحوا ميمة 

 .لمحصول عمى إجازة عمل
أما بالنسبة لتسوية أوضاع الالجئين الفمسطينيين السوريين الداخمين بصورة غير شرعية إلى لبنان 

والمخالفين لنظام اإلقامة، فقد أشار بيان مديرية األمن بأنو سيتم منحيم إقامة مؤقتة لمدة ثالثة 
جواز سفر أو )أشير ولمرة واحدة فقط ودون تدريكيم أية رسوم وبعد ضم المستندات المطموبة 

 .(ىوية سورية أو بيان قيد فردي
تجدر اإلشارة إلى أن حوالي خمسين ألف الجئ فمسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع 
قانوني غير واضح حيث كان األمن العام المبناني يرفض تمديد اإلقامة لمعديد من الالجئين 

الفمسطينيين السوريين بحجة غياب التعميمات الضابطة لذلك، ويذكر أن لبنان أصدر في الفترة 
السابقة العديد من القرارات التي تحد من دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى أراضيو، كما 

 بحجة إلقاء القبض ،أن األمن العام المبناني قام بترحيل أكثر من أربعين الجئًا منيم إلى سورية
عمييم أثناء محاولتيم السفر بتأشيرات سفر مزوة إلى إحدى البمدان العربية، وبشكل عام يعاني 
فمسطيينو سورية في لبنان من أزمات قانونية واقتصادية كبيرة تزيد من معاناتيم التي بدأت بعد 

 .أن اضطروا إلى ترك مخيماتيم بسبب الحصار وأعمال القصف المتكررة
فيما نفذت لجنة فمسطينيي سورية في لبنان والمجان األىمية في صور ومؤسسة شاىد لحقوق 

اإلنسان ومنظمة ثابت لحق اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب مديراالونروا في مخيم برج الشمالي 
قطع المساعدات عن مئات  (األونروا)استنكارًا لقرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 

. العائالت الفمسطينية الميجرة من سورية إلى لبنان
وفي نياية االعتصام قام المعتصمون بتسميم بيان اإلستنكار لمدير مكتب األنروا في مخيم البرج 

. الشمالي
يشار إلى أن لجنة فمسطينيي سورية في مخيم البرج الشمالي قامت بتدوين أسماء عدد من 

العائالت التي تم قطع المساعدة النقدية عنيا بحجة عدم حاجتيم ليا، وذلك من أجل تسميميا 
 .في مدينة صور (األنروا)إلى مدير مكتب وكالة 
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 الوقفة االحتجاجية أمام مكتب األونروا


