
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوراتآخر 

 3092العدد: 

31-12-2020 

 أهالي مخيم السيدة زينب يشكون سوء أوضاعهم    •                    

 •  العائالت الفلسطينية في أورفا تواجه نقصاً كبيراً في مقومات الحياة                     

 صدار جوازات السفر لالستخدام الخارجي إ•  سفارة فلسطين بتركيا توقف                     

 معتقالً قضوا في السجون السورية"  12، 2020"فلسطينيو سورية عام 



 

 آخر التطورات:

معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري وفق آخر احصائيات    12، 2020قضى خالل العام  
( الجئًا بينهم  629)  إلىية لضحايا السجون السورية  مجموعة العمل، ما يرفع الحصيلة اإلجمال 

 نساء وأطفال. 

"فادي حسين عمورة"، "شادي عمر عمرين"، "أحمد حسين الصليبي"،    :هم  2020وضحايا العام   
فيما أكد مفرج عنه قضاء ثالثة عساكر منشقين في سجن صيدنايا، وهم: "عبد الكريم بلحوس"، 

 وي". و"علي الصباغ"، "مصطفى محمد البد 

 
كما تعرفت العائالت ضمن الصور المسربة لضحايا التعذيب، على الالجئ "خالد محمد الحايك"،  

وضحايا سابقين هم، "محمد إبراهيم قاسم"، الجامعي "عبد هللا محمد خير السعد"، و"باسل نبيل  
 خرما".

وهم: "محمد الجئين فلسطينيين قضوا في سنوات سابقة    4ووثقت المجموعة خالل العام الحالي  
زريق"، "ممدوح ربحي خليفة"، و"فهد الخطيب"، ووثقت قضاء الالعب في نادي الوحدة الدمشقي 

 ."إياد قويدر"

، الكاتب والروائي الفلسطيني "إسماعيل محمد الشمالي" 2020وكان آخر الضحايا الموثقة في العام  
عامًا وهو من أقدم   25ل دام  عاما( قضى جراء إصابته بكورونا في سجن السويداء بعد اعتقا  67)

 وأكبر المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية. 



 

وتؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ما يجري داخل المعتقالت السورية لالجئين   
الفلسطينيين »جريمة حرب بكل المقاييس«، حيث يواصل النظام السوري انتهاكاته بحّق المعتقلين  

 تل وإخفاء قسري.من تعذيب وق

على صعيد مختلف، اشتكى أهالي مخيم السيدة زينب بريف دمشق، من أوضاع معيشية وخدمية  
مياه   تأمين  ومشكلة  طويلة،  لساعات  الكهرباء  انقطاع  بسبب  كبيرة  معاناة  أبناؤه  ويواجه  سيئة، 

 الشرب، إضافة إلى سوء المواصالت والتي ُتشكل أزمة حقيقية وعبء على األهالي.

الالجئين  ك  مئات  دفع  ما  األهالي،  معاناة  عن  وتغافلهم  المسؤولين  إهمال  المخيم  يواجه  ما 
الفلسطينيين إلى الهجرة إلى دول الجوار وخاصة تركيا، وذلك على الرغم من المخاطر التي تعترض  

 طريقهم. 

 
مقومات    في تركيا، تعاني العائالت الفلسطينية في مدينة أورفا التركية من نقص كبير في توفير

عائلة فلسطينية،    70الحياة األساسية، من إيجار سكن ومأكل وملبس مواد تدفئة، ويتواجد فيها قرابة  
وتعاني من ضعف المساعدات المقدمة والموارد المالية، وتندرج تلك العائالت ضمن حاالت ما  

 دون خط الفقر. 

ن أوضاعًا اقتصادية غاية في  آالف الجئ فلسطينيي من سوريا، يعانو   10ويعيش في تركيا قرابة   
الصعوبة، زادت مع تفشي كورونا، فيما يقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية التي ال تملك بطاقة  

 ( أسرة. 400الحماية المؤقتة )كمليك( في تركيا بحوالي )



 

 قررت من جانب آخر، أعلنت السفارة الفلسطينية في تركيا، أن وزارة الداخلية الفلسطينية في رام هللا
والتالف للمعامالت في  الفاقد  الفلسطينية لالستخدام الخارجي وبدل  وقف إصدار جوازات السفر 

 تركيا، وذلك بسبب تزايد أعمال تزوير األوراق والوثائق والجوازات في تركيا.

للفلسطينيين في الخارج بدون رقم وطني الفلسطينية جوازات سفر  رقم هوية    -وتصدر السفارات 
والذين يتواجدون خارج فلسطين، وهو لالستخدام الخارجي فقط حسب شروط استصدار   -فلسطينية

 هذا الجواز من وزارة الشؤون الخارجية. 

واستخرج آالف الالجئين الفلسطينيين من سورية جواز السلطة لالستخدام الخارجي، وتسمح عدد 
العرب الدول  بدخول أراضيها، إال أن غالبية  الدول لحامله  بالجواز كوثيقة  قليل من  ية ال تعترف 

 رسمية.

 


