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( 462في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مجموعة العمل توثق )"
فلسطينيًا قضوا في السجون السورية وتجدد مطالبتها بالكشف عن 

 "مصير المعتقلين
 

 
 

 اشتباكات ليلية عنيفة في محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية. •

 قُبيل عودة األهالي، النظام يجهز غرفاً العتقال "المطلوبين" على مدخل مخيم السبينة. •

( تقرير 1700مجموعة العمل تتيح للباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى حوالي ) •

 ة عبر موقعها على اإلنترنت.توثيقي لمعاناة فلسطينيي سوري
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 آخر التطورات

في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أكد فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
( حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقالت فلسطينيين في سجون 462فلسطيني سورية توثيقه )

 .النظام السوري، بينهم أطفال وكبار في السن

أشارت المجموعة إلى احتمال أن يكون العدد الحقيقي لضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب و 
تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من اإلعالن 

 عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية المالحقة من قبل النظام السوري.

 
ل األجهزة األمنية السورية احتجاز وإخفاء جثامين الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت هذا وتواص

التعذيب في المعتقالت، فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة 
 تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته االمنية.

مان إال في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جث
كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار 

مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم  ،االعتداء على كرامة األحياء واألموات جريمة حرب
وقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه والمؤسسات الدولية والحق

 .وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطالق سراح المعتقلين

مطالبتها النظام السوري باالفراج « مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية»من جانبها جددت 
فلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما ( من المعتقلين ال1613واإلفصاح عن أكثر من )

 «جريمة حرب بكل المقاييس»يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين 
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" و"االختفاء القسري 1االختفاء القسري "هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير 
جئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب مجزرة الصور" تناوالت خاللها الضحايا من الال""، و2

 المعارضة.و  واالختفاء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري 

وفي سياق آخر، شهد محيط مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية يوم أمس، اندالع اشتباكات 
لمعارضة السورية المسلحة وعناصر ليلية عنيفة شرقي المخيم حيث دارت االشتبكات بين مجموعات ا

 من جيش النظام السوري.

فيما نقل ناشطون لمجموعة العمل أنباء سماع أصوات إنفجارات عنيفة هزت أرجاء المخيم كانت ناجمة 
 عن إحدى عمليات المعارضة السورية ضد جيش النظام في البلدات المجاورة.

 
روخي العنيف الذي يستهدف مخيم درعا والقرى يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار القصف الجوي والصا

 والبلدات المحيطة به، وسط نقص حاد بالخدمات والمستلزمات الطبية في المنطقة.

في غضون ذلك، اتهم ناشطون فلسطينيون األمن السوري ومجموعاته الموالية بتجهيز غرف على مدخل 
لوبين عند عودة أهالي المخيم، منوهين إلى مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق العتقال المط

 أن األمن السوري أقام حاجزًا على المدخل الرئيسي للمخيم سيشرف على دخول األهالي إلى مخيمهم.

من جانبها قالت "لجنة المصالحة" في السبينة أن الغرف الالزمة عند مدخل مخيم السبينة هي من أجل 
اللجنة أنه ال وجود لخيمة العودة عند مدخل سبينة ولكن  تنظيم بطاقات دخول المواطنين، كما نفت

 العمل يجري حول تركيب مظلة معدنية عند المدخل الرئيسي.
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إلى ذلك ال يزال أهالي مخيم سبينة بريف دمشق مهجرين عن منازلهم بعد المعارك العنيفة التي حصلت 
إلى  2012البلدة منذ نهاية العام بين قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة التي كانت تسيطر على 

 .17/11/2013أن سيطرت عليه قوات النظام بتاريخ 

 
إلى ذلك، تتيح مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية للباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى 

( تقرير توثيقي يومي من إصدارها، حيث تقوم المجموعة بإصدار التقارير اليومية التي 1700حوالي )
وثق االنتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية بسبب الحرب السورية، كما تصدر تقارير المجموعة ت

باللغتين العربية واإلنكليزية وذلك في إطار سعي المجموعة إليصال صوت الالجئين الفلسطينيين 
 .السوريين إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية باإلضافة إلى وسائل اإلعالم العالمية

عبر تضافر جهود العشرات من الناشطين اإلعالميين  2012يذكر أن المجموعة كانت قد انطلقت عام 
والحقوقيين في المخيمات الفلسطينية في سورية والعديد من الدول العربية واألوروبية التي يتواجد فيها 

سيًا لجميع اإلحصاءات الالجئون الفلسطينيون من سورية، مما مكن المجموعة من أن تكونًا مصدرًا رئي
 والمعلومات واألعمال التوثيقية المتعلقة بفلسطينيي سورية.

فيما تتيح المجموعة إمكانية الوصول إلى التقارير اليومية والخاصة واحصاءات الضحايا والمعتقلين 
 www.actionpal.org.ukالفلسطينيين الموثقين لديها عبر موقعها على اإلنترنت 

 

 2017يونيو  –حزيران  30إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3521) •
 امرأة.
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 ( امرأة.100( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1613) •
القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل  –الشعبية  حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة •

 ( على التوالي.1437يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخيم اليرموك.
( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1173انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1024)
( أيام، والمخيم 1517أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.251يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016لوا إلى أوروبا حتى نهاية ( ألف الجئ فلسطيني سوري وص85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


