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" قضين تحت التعذيب 34فلسطينيات يف السجون السورية و 110مجموعة العمل:  " 

 مستمر تدهور  يف  أوضاعنا: سورية شمال  فلسطيني مهّجر  •

   مفقودة وحلول يومية مشكلة  درعا مخيم يف  الكهرباء قطع •

   الشيح خان مخيم إلى الجوال شبكة عودة •

  بلبنان سورية لفلسطينيي املالية املساعدة صرف موعد تعلن األونروا •



 

 آخر التطورات 

العمل من أج الرصد يف مجموعة  )أكد فريق  أكثر من  أن  ( الجئات  110ل فلسطينيي سورية 

فلسطينيات ما زلن يف حالة إخفاء قسري  لدى األجهزة األمنية وسجون النظام السوري، وال  

يزال مصير املعتقالت مجهواًل، فأجهزة األمن السورية تتكتم ىلع مصير وأسماء املعتقالت  

 ات عنهن أمر يف غاية الصعوبة.الفلسطينيات لديها، األمر الذي يجعل من توثيق املعلوم

 

السجون   يف  الفلسطينيون  املعتقلون  يتعرض  العمل،  مجموعة  وثقتها  لشهادات  ووفقًا 

هذا   ويف  الجنسي،  واالعتداء  والنفسي  الجسدي  والقهر  التعذيب  أشكال  لكافة  السورية، 

نزاعات  مخالفة واضحة لإلعالن العاملي بشأن حماية النساء واألطفال يف حاالت الطوارئ وال

( منه التي نصت ىلع اعتبار هذه املمارسات  5يف املادة رقم )  1974املسلحة الصادر يف عام  

للنساء   والالإنسانية  القاسية  واملعاملة  القمع  أشكال  إجرامية جميع  أعمااًل  »تعتبر  اجرامية 

 واألطفال، بما يف ذلك الحبس والتعذيب.



 

ة قضين تحت التعذيب يف سجون النظام  ( الجئة فلسطيني34وأكدت املجموعة أنها وثقت )

 السوري، بينهم من تم التعرف عليه من خالل الصور املسربة لضحايا التعذيب. 

( الجئًا فلسطينيًا ىلع يد أجهزة  1787هذا وتشير إحصاءات املجموعة إلى اعتقال أكثر من )

اوز هذا العدد،  ، يف حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد يتج2012األمن السورية منذ آذار  

 .وذلك بسبب عدم قيام وجود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين يف سورية

أوضاعًا   سورية  شمال  عوض"  أحمد  "عيسى  الفلسطيني  الالجئ  يعيش  أخرى،  جهة  من 

، وقال عوض  سنوات، بعد تهجيره قسرًا من منزله يف مخيم اليرموكمأساوية متواصلة منذ  

يف تسجيل مصور وصل ملجموعة العمل، إن الوضع املعيشي يف ظل حصار مخيم اليرموك  

النازحين شمال   الحالية يف مخيمات  وتعرضهم للجوع والقصف أهون عليهم من أوضاعهم 

  15ناة التي يعيشها مع عائلته املكونة من عشرة أفراد وأكثر من  ويروي حجم املعا،  سورية

حفيدًا، وافتقادهم للموارد املالية وانتشار البطالة، ويشير إلى تعرضه لحادث مروري يف ريف  

 يومًا ولم يجد حينها ثمنًا لدوائه واستكمال عالجه.  15عفرين قبل نحو 

 



 

حفيدًا،    15ناة التي يعيشها مع عائلته املكونة من عشرة أفراد وأكثر من  ويروي حجم املعا

وافتقادهم للموارد املالية وانتشار البطالة، ويشير إلى تعرضه لحادث مروري يف ريف عفرين  

 يومًا ولم يجد حينها ثمنًا لدوائه واستكمال عالجه.   15قبل نحو 

لفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني يف  وناشد يف شكواه، املنظمات اإلغاثية الدولية وا

عائلة فلسطينية تعيش يف    200الداخل املحتل واملهجر، بمّد يد العون لهم، وإنقاذ أكثر من  

 خيام ال تقي حر الصيف أو برد الشتاء. 

يف جنوب سورية، يشكو أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من قطع الكهرباء لفترات  

مع  من  يزيد  مما  االستجابة  طويلة،  وعدم  الباردة  املناخية  األجواء  ظل  يف  خاصة  اناتهم 

التي قدموها للجهات املختصة واملعنية بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن   للشكاوى املتكررة، 

 أكثر املتضررين من القطع هم الطالب، حيث يعوق دراستهم ويعطل تقدمهم. 

ء مولدة كهرباء، لغالئها وارتفاع سعر  ووفقًا ملراسلنا، ليس بمقدور العائالت الفلسطينية شرا

اإلنارة،   العائالت شراء بطارية سيارة من أجل  املحروقات لتشغيلها، كما يصعب ىلع غالبية 

ألف ليرة سورية، وهذا املبلغ    115بسبب ارتفاع أسعارها أضعافًا وبلغ سعر اقل أنواع البطاريات  

 بطالة وانعدام مواردهم املالية.ال يتوفر بين أيدي السكان نظرًا لفقرهم وانتشار ال

يف ريف دمشق الغربي، أفاد ناشطون يف مخيم خان الشيح بعودة شبكة الهاتف املحمول  

أبراج شبكة   لبطاريات  وتبديل  الصيانة  أعمال  العمل  أجرت ورش  أن  بعد  وذلك  املخيم،  إلى 

مع عائالتهم    الهاتف املغذية، األمر الذي سيخفف من معاناة األهالي ويمكنهم من التواصل

 عبر شبكة االنترنت. 

لالجئين   املالية  املساعدة  صرف  موعد  لها  بيان  يف  األونروا  وكالة  أعلنت  ذلك،  إلى 

شباط الحالي    22الفلسطينيين يف لبنان عن شهر آذار، وحددت الوكالة يف بيان لها تاريخ  



 

م بذلك، ويتعين  بدء استالم املساعدة، وستتلقى العائالت الفلسطينية رسالة نصية إلعالمه

 الشهر الحالي عبر الصراف اآللي. 28عليهم وفق الوكالة سحب املستحقات املالية قبل 

كما يتعين ىلع العائالت املستفيدة من برنامج األمان االجتماعي سحب مستحقاتهم قبل  

ىلع    28 بناء  الخروج  إذن  نموذج  ملئ  ضرورة  إلى  الدولية  الوكالة  وأشارت  الحالي،  شباط 

 ت الحكومة بشأن تمديد اإلغالق، وتوضيح سبب الخروج أنه لتلقي املساعدة النقدية. تعليما

 


