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   2330 العدد

 "بٌبء هذهز في هخين اليزهوك 5489دراسة أهوية: "

" :الجئبت فلسطيٌيبت هغيببت قسزيبً في سورية107في يوم عيذهب " 

 2011فلسطيٌية قضيي تعذيببً في السجوى السورية هٌذ عبم  34أكثز هي 

 سٌوات 6األهي السوري يواصل اعتقبل الجئ فلسطيٌي وًجله هٌذ 

22-03-2019 



 

 آخر التطورات 

( دراسة مسحية قبل أيام لمدمار الحاصل UNITARأصدر معيد األمم المتحدة لمتدريب والبحث )
 في المدن والمناطق في سورية، إثر قصف طائرات وقوات النظام الروسي والسوري.

وب دمشق، بناء مدمر في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين جن 5489وقال المعيد إنو حّدد 
 بعد تحميل المباني التي دمرت أو تضررت بشدة أو بشكل قميل عبر األقمار االصطناعية.

 
وكان أىالي مخيم اليرموك الذين دخموا لتفقد منازليم وممتمكاتيم بعد إعادة سيطرة النظام السوري 

مخيم % من مباني وحارات 70عمى مخيم اليرموك وحي الحجر األسود، قد أكدوا أن حوالي 
اليرموك قد دمر بشكل نيائي، مشيرين إلى أنيم لم يستطيعوا التعرف إلى منازليم وحاراتيم 
بسيولة نتيجة الدمار الكبير الذي حل بالمخيم جراء العممية العسكرية التي شنيا النظام السوري 

ار نيسان/ ابريل المنصرم والذي عمد إلى استخدام كافة صنوف األسمحة إللحاق الدم 19يوم 
 بالمخيم.

فيما قام عناصر الجيش السوري ومجموعات فمسطينية موالية بسرقة ونيب منازل المدنيين في 
 .2018أيار / مايو عام  21مخيم اليرموك واألحياء المجاورة التي سيطر عمييا النظام يوم 

ات منذ في سياق آخر، تواصل األجيزة األمنية السورية اعتقال العشرات من الالجئات الفمسطيني
اندالع الحرب الدائرة في سورية، وبحسب ما أكده فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد 

( الجئات فمسطينيات، بينيم 107المعتقالت الفمسطينيات في السجون السورية بمغ حتى اليوم )



 

نساء من درعا،  4معتقمة من حمص، و  12الجئة من دمشق، و 24من ريف دمشق، و 24
 متفرقة في سورية. من مناطق 41و

وقالت مجموعة العمل" إن بعض المعتقالت ىن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو 
أميات مع أو بدون أطفالين، فيما تؤكد شيادات مفرج عنين من السجون السورية ممارسة 

 عناصر األمن السوري التعذيب بكافة األشكال واألنواع.

أجل فمسطينيي سورية عن توثيقيا انتياكات جسدية  وفي السياق، كشفت مجموعة العمل من
كبيرة بحق الالجئين الفمسطينيين من سورية، وأكد فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أنو 

( الجئة فمسطينية قضين تحت التعذيب في السجون السورية منذ عام 34استطاع توثيق )
( الجئ بينيم أطفال 570فمسطينيين )، بينما بمغت الحصيمة اإلجمالية لضحايا التعذيب ال2011

 وكبار في السن.

في حين سّمم األمن لمعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائيم الشخصية، إال أن ذوييم 
رفضوا اإلفصاح عن أسمائيم خوفًا من بطش عناصر األمن السوري، كما تؤكد شيادات مفرج 

 ئيم.عنيم قضاء الجئين فمسطينيين دون اإلفصاح عن أسما

( الجئًا 1730وأشار فريق الرصد إلى أن النظام السوري يواصل اإلخفاء القسري بحق أكثر من )
( إناث، يشار إلى أن العادات و التقاليد السائدة لدى بعض 107في السجون وأفرع األمن بينيم )

ائالت شرائح المجتمع الفمسطيني كالخوف من تموث السمعة أو "الفضيحة" منعت الكثيرين من الع
التبميغ عن اختفاء بناتين أو اختطافين أو االعتداء عميين من قبل جية ما من الجيات 

 المتصارعة داخل سورية ، مما يجعل األعداد الموثقة تقريبية.

الفمسطيني "أحمد أمين المجذوب" إلى ذلك، تواصل األجيزة األمنية السورية اعتقال الالجئ 
 نجمو "ىشام أحمد المجذوب" لمعام السادس عمى التوالي، حيث تم اختطافيم و 

عمى يد مجموعة تابعة لألمن، وىما من سكان ضاحية الوليد مقابل مخيم  2013-4-1بتاريخ 
 العائدين في مدينة حمص.



 

( معتقاًل فمسطينيًا في سجون 1736ىذا وكانت مجموعة العمل أعمنت أنيا استطاعت توثيق )
 ( معتقالت.107ام السوري منيم )النظ

 


