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" ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين في السجون السورية إلى ( )567الجئاً"

 الجئون يعتصمون في ساموس اليونانية احتجاجاً على بطء اإلجراءات وسوء الظروف المعيشية
 األونروا :الخدمات الصحية للوكالة تغطي االحتياجات الطبية األساسية للفلسطينيين في سورية
 توزيع وقود للتدفئة على المهجرين في مخيمي دير بلوط والمحمدية

آخر التطورات
ارتفعت حصيلة ضحايا التعذيب من الالجئين الفلسطينيين في السجون السورية ممن وثقتهم
مجموعة العمل إلى ( )765ضحية منذ بداية الحرب في سوريا ،وذلك بعد اإلعالن عن قضاء
مهندس فلسطيني يوم أول أمس وتسليم أوراقه الشخصية لعائلته .وفي هذا الصدد قالت مجموعة
العمل إنها وثقت قضاء ( )08الجئا خالل عام  ،8800بينما وثقت ( )01الجئا خالل عام
 ،8805وتم التعرف على ( )55ضحية من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب.

وسلّم األمن السوري إلى ذوي الضحايا أوراقهم الشخصية ،إال أن ذويهم يرفضوا اإلفصاح عن
أسماء أبنائهم خوفا من بطش عناصر األمن السوري ،كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء
الجئين فلسطينيين دون اإلفصاح عن أسمائهم.
وتشير مجموعة العمل إلى أنه من بين الضحايا أطباء ومهندسين وذوي كفاءات علمية وطلبة
جامعات ومعاهد وفنانين واعالميين واغاثيين ومتطوعين.
كما وثقت مجموعة العمل اعتقال ( )0581الجئا فلسطينيا في السجون السورية بينهم أطفال
ونساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها و رضع في أحضان أمهاتهم.

ووفق شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد تعرض الالجئين الفلسطينيين في األفرع
األمنية السورية لكافة أشكال التعذيب واإلذالل بدءا من الضرب و الصعق بالكهرباء
واالغتصاب.
وكانت مجموعة العمل طالبت في وقت سابق اطالق سراح الالجئين الفلسطينيين في سجون
النظام والكشف عن مصيرهم ،واعتبرت أن ما يحدث في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.
وفي اليونان ،تظاهر العشرات من الالجئين أول أمس الخميس  /05يناير أمام مكتب اللجوء
األوربي في جزيرة ساموس اليونانية ،احتجاجا على بطء اجراءات اللجوء والمقابالت التي تؤدي
الى بطء في عملية نقل الالجئين من الجزيرة الى البر اليوناني ،وكذلك بسبب ظروفهم المعيشية
القاسية والبرد القارس وانعدام الخدمات فيه.

من جانبهم طالب المعتصمون بإخراجهم من المخيم وتسريع اجراءات لجوئهم وتحسين ظروفهم
المعيشية القاسية ،كما ناشدوا المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة التحرير من أجل إيجاد حل
لقضيتهم وانهاء معاناتهم.
بدوره أشار مراسل مجموعة العمل في اليونان إلى أن عدد الالجئين على جزيرة ساموس يقدر
بحوالي  5آالف مهاجر ،بينهم  18الجئا فلسطينيا سوريا.

ويعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين من ظروف معيشية غاية في القسوة،
وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بينها وبين الدول األوربية في وجوههم ،وحصرهم في
مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األساسية الالزمة الستقبال الالجئين ،يضاف إلى
ذلك االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها االستيعابية
من الالجئين وذلك بحسب شهادات لعالقين هناك.
وفي سياق آخر ،قالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين "األونروا" إنها توفر خدمات
الرعاية الصحية األولية ،الوقائية والعالجية منها لالجئين الفلسطينيين في سورية  -مناطق
سيطرة النظام السوري.
وأضافت الوكالة أن مراكزها الصحية في سورية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية
األولية ،وتشمل استشارات العيادات الخارجية والمطاعيم ومراقبة النمو ،وصرف العالجات
واستشارات األمراض النسائية والخدمات المخبرية ورعاية األمراض غير السارية ،والرعاية
الصحية لألمهات واالطفال إلى جانب خدمات صحة الفم واألسنان.

تشغل وتدير  05مرك از صحيا تقدم فيها المجموعة الكاملة من خدمات
وأشارت الوكالة إلى أنها ّ

الوكالة ،إضافة إلى خمس نقاط صحية (تعمل في المناطق التي يتواجد فيها الجئو فلسطين
الذين نزحوا من بيوتهم) وعيادتين متنقلتين (يمكن العمل على نشرهما بحسب الحاجة).

وعالوة على ذلك ،توفر الوكالة الدعم لالجئي فلسطين الذين هم بحاجة إلى رعاية ثانوية وثلثية،
وذلك من خالل نظام اإلحالة إلى المستشفيات العامة ،منوهة إلى أن تقديم الرعاية الصحية لم
يصبح ممكنا لوال سخاء الجهات المانحة بمن فيها الحكومة اليابانية ،وفق ما أعلنت عنه الوكالة.
وكانت "األونروا" قد أعلنت في وقت سابق ،أن  81منشأة تعليمية وصحية في مخيمي اليرموك
ودرعا في سورية ،دمرت بشكل كامل أو تضررت بشدة جراء الصراع الدائر في سورية.
إغاثيا وزعت "هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية " بتبرع من "الجمعية اإلسالمية إلغاثة
المهجرة في مخيمي دير بلوط والمحمدية في
األيتام والمحتاجين" ،وقود للتدفئة على العائالت ُ

ريف حلب الشمالي.

يأتي ذلك في ظل فيضان نهر عفرين شمال سورية المنطقة التي يتمركز فيها مخيمي دير بلوط
والمحمدية ،وظروف الشتاء القاسية ودرجات الح اررة المتجمدة ،وأوضاع إنسانية مزرية نتيجة
ضعف الخدمات األساسية والمعيشية.

