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"مجموعة العمل )4013( :فلسطينيا ً سوريا ً قضوا حتى نهاية عام "2019

• الحكم باإلعدام على قاتل الطبيبة الفلسطينية الرا شحادة" وابنتها
• مركز توثيق الفلسطينيين شمال سورية يدعو النازحين الفلسطينيين في ريف حلب للتسجيل
• لجان أهلية توزع مساعدات شتوية شمال سورية

آخر التطورات
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،أنها وثقت حتى نهاية عام  2019المنصرم
( )4013ضحية فلسطينية قضت بسبب الحرب الدائرة في سورية ،منهم ( )614الجئاً قضوا
تحت التعذيب في السجون والمعتقالت السورية ،و( )205آخرين بسبب نقص الرعاية الطبية

والحصار المشدد الذي فرضه الجيش السوري النظامي على مخيم اليرموك بدمشق ،و311
آخرين برصاص قناص ،و 142الجئاً نتيجة التفجير ،و 92ضحية أعدموا ميدانياً على يد قوات
النظام ومجموعاته الموالية ،و( )87ضحية مجهولة السبب ،و( )52ضحية توفوا غرقاً خالل
رحل الموت نحو أوروبا ،و 25قضوا اغتياالً ،و( )315شخصاً قضوا ألسباب أخرى منها

اإلعدام والحرق واالختناق.

في حين تؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها توثق جميع الضحايا من الالجئين
الفلسطينيين في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم.
في سياق مختلف أصدرت محكمة الجنايات في دمشق يوم أول أمس الثالثاء 2019/12 /31
حكم اإلعدام بحق المدعو فارس هيثم طعمة 20 ،عام  -طالب معهد صحي -المتهم بقتل
الطبيبة الفلسطينية "ال ار هشام حسن شحادة" وابنتها الطفلة "لمى إحسان طعمة" يوم  19نيسان/
إبريل  ،2018في منزلهم ببلدة زاكية بريف دمشق.
وكانت التحقيقات التي أجراها األمن الجنائي السوري بينت أن دوافع القتل هي السلب والسرقة،
حيث أقدم القاتل بعد ارتكاب الجريمة على سرقة مبلغ  20الف دوالر أمريكي ومبلغ  5مليون
ليرة سورية باإلضافة الى سرقة مصاغ ذهبي من المنزل.

في حين أكدت الطبابة الشرعية وبعد الكشف على جثة الطبيبة وطفلتها أنها تعرضت للتعذيب
والتمثيل بجثتها قبل وبعد الجريمة.

باالنتقال إلى شمال سورية دعا مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين النازحين الفلسطينيين في إدلب
وريف حلب الشمالي ،للمبادرة لتسجيل بياناتهم الرسمية لدى المركز ،وذلك لضرورات التوثيق
والحصول على الوثائق الالزمة ،كما حثّهم على التنسيق مع الجهات الفاعلة لمساعدتهم حسب
اإلمكان.
هذا ويمنح مركز توثيق الالجئين البطاقات األسرية واألوراق الثبوتية (بيانات عائلية  -اخراجات
قيد فردية) ،لالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري ،كما يواصل تسجيل الواقعات المدنية
لعائالت الالجئين الفلسطينيين المسجلين أصوالً في مركز التوثيق.
إغاثياً وزعت هيئة "فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية" مادة المازوت على النازحين من ريف معرة
النعمان إلى بلدة حربنوش شمال سورية ،كما قامت بتركيب  16خيمة ،وذلك استكماالً لحملة
المساعدات العاجلة التي تقدمها المؤسسة للنازحين.
في السياق بدأت جمعية "خير أمة" بالتعاون مع مؤسسة "األيادي الرحيمة" الخيرية من ألمانيا
تنفيذ مشروع إغاثي عاجل يستهدف النازحين إلى الشمال السوري ،حيث وزعت لهم االحتياجات
األساسية ومادة التدفئة والخيام واألغطية الشتوية ،وذلك ضمن مشروع الشتاء "دفئاً وسالماً".
ويعاني النازحون الفلسطينيون شمال سورية من أوضاع إنسانية صعبة ،في ظل حمالت القصف
وضعف المساعدات اإلغاثية وانعدامها من قبل األونروا.

