
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2533 العدد
33-11-2313 

 

 "سورية نفهسطيُيي وانجسذية انقاَوَية انحًاية تتقذيى تطانة انعًم يجًوعة..انفهسطيُي انشعة يع انتضايٍ يوو في"

" 

 سورية في انحزب تذاية يُذ قضوا فهسطيُي آالف 4 يٍ أكثز: انعًم يجًوعة 

 إدنة تزيف" انقذس نواء" يٍ عُصز يقتم 

 ٍانخزوتي يحسٍ خانذ" انفهسطيُي اعتقال يواصم انسوري األي" 

 حُذرات يخيى نسكاٌ إغاثية يساعذات توسيع 



 

 

 التطورات خرآ

 الفمسطيني، الشعب مع التضامن يوم بمناسبة سورية فمسطيني أجل من العمل مجموعة طالبت

 القيام خاص بشكل( األونروا) الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث ووكالة عموماً  الدولي المجتمع

 بالتنقل حقيم ودعم سورية، لفمسطينيي والقانونية الجسدية الحماية تقديم في منيا المطموب بالدور

 .مصيرىم الييا آل التي الدول في والعمل واالقامة

 

 في الفمسطينيون الالجئون بو يتمتع الذي اليش القانوني الوضع أن عمى العمل مجموعة وأكدت

 لم حيث الحماية فقدان مظاىر من واضح مظير يعتبر" ولبنان االردن" لالجئين المضيفة الدول

 من الفارين الالجئين من الكثير اعادة لحاالت التصدي من الدولي والمجتمع االونروا تتمكن

 او االضطياد أو لمموت  فييا تعرضيم من يخشى أمنياً  راً تدىو  تشيد التي سورية الى الحرب

 .المعاممة سوء



 

 الى الدخول من ممنوعاً  يزال ال السوري الفمسطيني الالجئ أن إلى العمل مجموعة وأشارت

 تحت إال وتركيا العربي المغرب ودول ومصر واالردن لبنان مثل واالسالمية، العربية الدول معظم

 انتياك في الالجئين من العظمى لمغالبية تتاح ال والتي بالتعجيزية، وصفيا يمكن ما أقل شروط

 الثانية الفقرة 31 كالمادة االنسان، لحقوق العالمي االعالن عمييا نص أساسية لحقوق صارخ

" إليو العودة لو يحق كما بمده ذلك في بما بالد أية يغادر أن فرد لكل يحق"  عمى نصت التي

 إلييا االلتجاء يحاول أو أخرى بالد إلى يمجأ أن في الحق فرد لكل"  األولى الفقرة 31 والمادة

 ".االضطياد من ىرباً 

 الدبموماسي بالعمل القيام وسفاراتيا الفمسطينية السمطة قيام ضرورة عمى العمل مجموعة وشددت

 واالسالمية العربية الدول في الفمسطينيين الالجئين تنقل حرية عمى المفروضة القيود لرفع الالزم

 .بالتنقل االنسان حق عمى تنص التي الدولية والمواثيق المعاىدات من انطالقاً 

 الالجئين من ضحية( 1004) بيانات توثيق استطاعت أنيا المجموعة أشارت آخر، جانب من

 .الجئة( 184) بينيم سورية، في مختمفة بأماكن قضوا الفمسطينيين



 

 

 والتجمعات المخيمات داخل فمسطينية ضحية( 3884) سقوط إلى العمل مجموعة وأشارت

 9038 العام من التاريخ ذات عن زيادة في 9038 نوفمبر – الثاني تشرين 98 حتى الفمسطينية

 .ضحية( 91) زيادة بواقع ضحية( 3891) فيو سجل الذي

 الالجئين من الضحايا جميع توثق سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يذكر

 .وفاتيم عن المسؤولة الجية أو السياسية مواقفيم عن النظر بغض سورية في الفمسطينيين

" المحمد خالد غازي" مقتل السوري لمنظام الموالية" القدس لواء" مجموعة أعمنت آخر، سياق في

 بين اشتباكات تجري حيث الجنوبي، إدلب بريف الزرور تل معارك في المقاتمة عناصرىا من

 إلى المواء يشر ولم المسمحة، المعارضة ومجموعات الموالية ومجموعاتو السوري النظام قوات

 .الضحية جنسية



 

 

 من أكثر وخسر فمسطيني، مقاتل( 800) قرابة بينيم مقاتل آالف 4 بنحو المواء عدد ويقدر

( 80) توثيقو إلى العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق يشير فيما تشكيمو، منذ مقاتل( 000)

 .9031 عام تشكيمو منذ القتال مشاركتيم خالل قضوا المواء من فمسطيني الجئ

" الخروبي محسن خالد"  الفمسطيني اعتقال السورية األمنية األجيزة تواصل المعتقمين، ممف في

 قبل من اعتقل حيث التوالي، عمى الرابعة لمسنة الفمسطينيين لالجئين المزيريب تجمع سكان من

 يوم سوريا جنوب والسويداء درعا محافظتي بين المجاة منطقة السورية األمنية األجيزة

 .اليوم حتى معمومات أي عنو يعرف ولم 90/8/9039

 بداية منذ الجئاً ( 3408) السورية السجون في اإلجمالية الفمسطينيين المعتقمين حصيمة وتبمغ ىذا

 معتقالت( 308) من أكثر مصير عمى السورية األمنية األجيزة تتكتم حين في السورية، األزمة

 .فمسطينيات



 

غاثية غذائية مساعدات السوري األحمر واليالل األحمر لمصميب الدولية المجنة وزعت إغاثياً   وا 

 أنيا إلى اإلنسانية المنظمات وأشارت حمب، في الفمسطينيين لالجئين حندرات مخيم في لمقاطنين

 .حندرات مخيم في الحياة إعادة أجل من بينيا فيما تتعاون

 

 وانعكاسات سورية في الحرب واستمرار التيجير نتيجة مزرية إنسانية حالة المخيم سكان ويعيش

 .المنازل إيجار وارتفاع البطالة وانتشار المالية الموارد وضعف االقتصادي، الوضع عمى ذلك

 كامالً  تدميراً  مدمرة حمب في حندرات مخيم مباني من% 80 حوالي أن األىالي تقديرات وتشير

 بالصواريخ السوري النظام قوات قبل من واستيدافو فيو، اندلعت التي المعارك بسبب وجزئيًا،

 .المتفجرة والبراميل


