
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2233 العدد
18-04-2020 

 

 فً سجىى النظبم السىري"" الجئبً فلسطٍنٍبً هغٍببً قسزٌبً 4971هجوىعت العول: وثقنب أسوبء ""             

" 

 فقداى هسنت فلسطٍنٍت سىرٌت فً أثٍنب 

  "ٌطبلبىى ببلعىدة إلى هنبسلهنأهبلً "الحجز األسىد 

 تىسٌع سالث غذائٍت على العبئالث الفلسطٍنٍت السىرٌت جنىة تزكٍب 



 

  آخر التطورات: 

ة أن اإلحراءات الخاصة أكج فخيق الخصج والتػثيق في مجسػعة العسل مغ أجل فمدصيشيي سػري

" معتقاًل فمدصيشيًا في 1794بالسعتقميغ الفمدصيشييغ، والتي تع تحجيثيا مؤخخًا أشارت إلى وجػد "

 سجػن الشطام الدػري مسغ تسكشت السجسػعة مغ تػثيقيع.

 

ونػىت مجسػعة العسل إلى أن أعجاد السعتقميغ وضحايا التعحيب مغ الستػقع أن تكػن أكبخ مسا 

ن عشو، بدبب ييا  أي إحراءات رسسية صادر  عغ الشطام الدػري، باإلضافة إلى تع اإلعال

تخػف بعس أىالي السعتقميغ والزحايا مغ اإلفراح عغ تمظ الحاالت خػفًا مغ األجيد  األمشية 

 في سػرية.

وبسشاسبة يػم األسيخ الفمدصيشي أعخبت "مجسػعة العسل عغ مخاوفيا مغ وصػل وباء كػرونا 

ت، مججد  مصالبتيا الشطام الدػري اإلفخاج عغ مئات السعتقميغ الفمدصيشييغ، محسمة إياه لمسعتقال



 

السدؤولية عغ سالمة أرواحيع، مؤكج  أن ما يجخي داخل السعتقالت الدػرية "جخيسة حخ  بكل 

 السقاييذ".

 وأشارت مجسػعة العسل إلى أنو تع رصج عسميات اعتقال مباشخ  ألشخاص عمى حػاجد التفتير

أو أثشاء االقتحامات التي يشفحىا الجير داخل السجن والقخى الدػرية، أو أثشاء حسالت االعتقال 

العذػائي لسشصقة ما، وبعج االعتقال يتعحر عمى أي جية التعخف عمى مريخ الذخز السعتقل، 

و وفي حاالت متعجد  تقػم الجيات األمشية باالترال بحوي السعتقل لمحزػر لتدمع جثتو أو ىػيت

 الذخرية مغ أحج مخاكد االعتقال أو السدتذفيات العدكخية أو الحكػمية العامة.

ومغ خالل الستابعة والخصج اليػمي ألوضاع الالجئيغ الفمدصيشييغ أكجت وكانت مجسػعة العسل 

( ضحية فمدصيشية قزت تحت التعحيب تع تػثيقيا، مغ 620والسعمػمات السػثقة بأن ىشاك )

التعخف عمى جثاميشيع عبخ الرػر السدخبة لزحايا التعحيب في ( الجئًا فمدصيشيًا تع 77بيشيع ) 

( امخأ  قزت تحت التعحيب ، وغيخىع العذخات مغ الالجئيغ 37سجػن الشطام الدػري، و)

الفمدصيشييغ والدػرييغ الحيغ قزػا في الدجػن الدػرية نتيجة الترفية السباشخ  أو تحت 

 التعحيب.

في صعيج مشفرل قال مخاسل مجسػعة العسل في اليػنان أن السدشة الفمدصيشية الدػرية "لصفية 

أيام وحتى لحطة  7عاصسة اليػنانية أثيشا قبل محسػد" مغ أبشاء مخيع اليخمػك، فقجت في ال

 تحخيخ الخبخ.

 



 

 

نيدان/ أبخيل  10عامًا فقجت يػم  72وأشار السخاسل أن السياجخ  الفمدصيشية البالغة مغ العسخ 

 الجاري بعج خخوجيا مغ مشدليا الػاقع في ساحة أمػنيا، ولع تخد معمػمات أو أخبار عشيا.

آالف الجئ،  4ىحا وتقجر أعجاد الالجئيغ الفمدصيشييغ مغ سػرية إلى اليػنان بأكثخ مغ 

ويعيذػن ضخوف مادية وصحية سيئة وخاصة في الجدر التي تعاني مغ كثافة عالية مغ 

 السياجخيغ.

في سياق آخخ ناشج أىالي حّي الحجخ األسػد جشػ  دمذق ومؤسدة "برسة شبا  سػرية" 

 الشطام الدػري لسداعجتيع في العػد  إلى مشازليع، وتأميغ البشية التحتية.أصحا  القخار في 

وقال األىالي والشاشصػن في مشاشجتيع إن األوضاع السعيذية لألىالي سيئة وضاقػا ذرعًا وبؤسًا 

 وفقخًا، بدبب ارتفاع إيجار السشازل وتػقف أغمب األعسال نتيجة جائحة كػرونا.



 

 

الجراسات اليشجسية قّيست األضخار، وىشاك مػافقة عمى العػد  إلى  ولفت الشاشصػن إلى أن شخكة

 حّيي تذخيغ والثػر  وىسا قابالن لمدكغ ويشتطخ األىالي قخار العػد  واستكسال البشى التحتية.

وشالبػا في السشاشج  إزالة األنقاض مغ الذػارع، وصيانة شبكة الرخف الرحي، وإدخال ورش 

 االىالي بأقرى سخعة.الكيخباء لمريانة، وعػد  

ث الحخ ، مئات العائالت وكان يعير في حّي الحجخ األسػد جشػ  دمذق قبل وخالل أحجا

الفمدصيشية التي ىجخت بعج سيصخ  السعارضة وحسالت القرف العذػائي مغ قبل الشطام 

 الدػري.

قامت بتػزيع سالت مغ ناحية أخخى أفاد مخاسل مجسػعة العسل في تخكيا أن جسعية خيخ أمة 

غحائية عمى العائالت الفمدصيشية الدػرية، والعائالت الفمدصيشية األشج عػزًا في جشػ  تخكيا، 

 شخد غحائي. 120حيث بمغت تػزيعات الجسعية 



 

مغ جانبو قال أحج القائسيغ عمى التػزيعات أنيا ستذسل غالبية فمدصيشيي سػريا مغ أصحا  

ولع يعج لجييع دخل ويعيذػن ضخوف اقترادية صعبة، بعج األعسال اليػمية الحيغ تزخروا 

 .19اإلجخاءات االحتخازية التي اتخحتيا الحكػمة التخكية لسشع تفذي فايخوس كػرونا كػفيج 

 

عائمة فمدصيشية ميجخ  مغ سػرية، وتعير ضخوف اقترادية 580ويكيع في جشػ  تخكيا قخابة 

وارتفاع األسعار، وتفذي فايخوس كػرونا الحي  غاية في الرعػبة بدبب غالء ايجارات السشازل،

 شل معطع األعسال الحخ  التي يعتسج عمييا العجد األكبخ مشيع.


