
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2629العدد: 

05-01-2020 

 ن تدعو األونروا للتباحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية بدمشق وريفهايالهيئة العامة لالجئين الفلسطيني •

 ضحايا في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل التركية •

 نشاط ترفيهي لألطفال في مخيم العائدين بحمص •

 الجئاً فلسطينياً عذبوا حتى الموت في المعتقالت السورية" 616"مجموعة العمل: 

 



 

 آخر التطورات 

( ضحية من  616مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقه ) كشفت فريق الرصد في 
الالجئين الفلسطينيين عّذبوا حتى الموت على يد عناصر المخابرات السورية إلى جانب آالف  

 السوريين. 

وسّلم األمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب األوراق الثبوتية ألبنائهم، وكشف النظام عن قضاء  
 من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس فيها. ضحية  50أكثر من  

ومازال آالف الالجئين الفلسطينيين بينهم النساء واألطفال في المعتقالت السورية مجهولي المصير 
 يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة الال إنسانية والتعذيب الممنهج. 

 
( معتقاًل فلسطينيًا في األفرع األمنية التابعة للنظام السوري  1780إلى توثيقه ) وأشار فريق الرصد 

( الجئات فلسطينيات، إضافة إلى عشرات  109ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم )
 . 18األطفال دون سن 

الالإنسانية بحّق المعتقلين  ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر األمن السوري  
عمومًا والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي  

 الحديدية، واالغتصاب وغيرها من أصناف التعذيب. 

 وفي هذا مخالفة واضحة لإلعالن العالمي بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ 



 

( منه التي نصت على اعتبار هذه  5في المادة رقم ) 1974الصادر في عام والنزاعات المسلحة  
الممارسات اجرامية »تعتبر أعمااًل إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإنسانية للنساء  

 واألطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب«.

تعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك وأشارت المجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا ال
بسبب 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. 

األونروا لبحث المواضيع   في سياق مختلف، دعت "الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب" وكالة
التي تهم الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية بدمشق وريفها، وتحديد األولويات 

 2020والمشاريع من أجل تنفيذها خالل العام الجاري 

 
وقالت الهيئة في رسالة وجهتها لمدير عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في سورية  

ل"، إن "الهيئة في صدد تنظيم اجتماع مع لجان التنمية والخدمات في مخيمات دمشق  "أمانيا مايك
"، وعليه دعت  2020وريفها لتحديد األولويات والمشاريع من أجل تنفيذها خالل العام الجاري 

 الوكالة للمشاركة وتحديد زمان ومكان االجتماع. 

اني من مشاكل خدمية سيئة وخاصة  الجدير ذكره أن المخيمات الفلسطينية في دمشق وريفها تع
 اليرموك والسبينة والحسينية.  ات المخيمات التي تعرضت للقصف وخراب البنية التحتية فيها، كمخيم 

 في ملف الهجرة، أفاد ناشطون في الهجرة ببحر إيجة أن قاربًا يقل مجموعة من المهاجرين غير 



 

 ة غرب تركيا. نظاميين غرق في وقت متأخر يوم الخميس، قبالة ساحل فتحي

وأكد الناشطون أن جثث ثمانية أشخاص بينهم ثالث نساء انتشلت، بينما سبعة من المهاجرين ال  
يزالوا في عداد المفقودين ويعتقد أنهم غرقوا، وأرسل خفر السواحل التركي ثالثة قوارب وفريق من 

 الغواصين وطائرة مروحية إلى المنطقة بحثًا عن ناجين. 

يقل المهاجرين قد انطلق من السواحل التركية باتجاه جزيرة رودس اليونانية، ولم  وكان القارب الذي  
وبحسب إحصائيات  ، يكشف عن جنسية المتوفين، بحسب ما نقله ناشطون عن خفر السواحل

( مهاجرًا غير نظامي  107981)  2019رسمية فقد أوقف خفر السواحل التركي والشرطة عام 
 ( قارب.3140ليونانية على متن ) حاولوا الوصول الى جزر إيجة ا

( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا خالل محاولتهم الوصول للدول 53هذا ووثقت مجموعة العمل )
 األوروبية.

 لجان عمل أهلي

أقامت جمعية الكشافة الفلسطينية مفوضية حيفا في حمص نشاطًا ترفيهيًا بعنوان "فرحة الطفل"، 
 طفال من أبناء مخيم العائدين في حمص. وشارك في النشاط عشرات األ

 
ومجموعة جنين الكشفيتين، وتضمن ألعابًا ومسابقات  كما شاركت به كل من مجموعة عيلبون 

وأسئلة معلومات عامة وكشفية، ووزع المشرفون الهدايا على األطفال، حيث القى ترحيبًا كبيرًا من  
 األهالي واألطفال. 


