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"توثيق قضاء ( )21فلسطينيا ً تعذيبا ً في السجون السورية منذ بداية عام "2019

•
•
•
•

مجموعة العمل ترصد الواقع التعليمي في مخيم درعا جنوب سورية
أهالي مخيم السبينة يشكون كثافة انتشار الحشرات وغزوها لمنازلهم
اتهامات آلفاد بحرمان المهجرين في مخيمي دير بلوط والمحمدية من المساعدات اإلغاثية
إفطار رمضاني للعائالت الفلسطينية السورية في إسنيورت التركية

العدد2398 :

آخر التطورات
كشف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق قضاء  21الجئاً فلسطينياً تحت

التعذيب في السجون السورية منذ بداية عام  2019وحتى  28أيار /مايو الجاري.

وأشار فريق الرصد والتوثيق إلى أن نسبة الالجئين الذين قضوا تحت التعذيب خالل شهر ابريل
المنصرم بلغت حوالي  11الجئاً ،فيما تم توثيق حالتي وفاة تحت التعذيب في شهر كانون
الثاني /يناير ،و" "6آخرين قضوا خالل شهر شباط /فبراير ،و 3أشخاص في شهر ايار /مايو
الحالي.

وأوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب منذ بداية الحرب
في سورية بلغ "  "605ضحايا بينهم " "34امرأة.
من جانبها رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية واقع التعليم في مخيم درعا لالجئين
الفلسطينيين جنوبي سورية ،متطرقة للحديث عن وضع قطاع التعليم قبل وبعد اندالع الصراع في
سورية وكذلك بعد عودة بعض سكانه إليه ،منوهة أن الحرب حرمت عدداً كبي اًر من أبناء المخيم
ٍ
مشاف
من حق التعليم ومتابعة تحصيلهم العلمي ،نتيجة استخدام المدارس كمراكز إيواء أو
تعرض لالستهداف بالصواريخ والبراميل المتفجرة.
ميدانية أو مراكز احتجاز ،ومنها ما ّ
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ذكرت أن جميع مدارس مخيم درعا قد دمرت
بالكامل ناهيك عن االعتقال الذي طال عدد من المدرسين الفلسطينيين ،مطالبة المنظمات

الدولية ووكالة األونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية العمل على توفير الحماية للمدنيين في مخيم
درعا ،وانقاذ الواقع التعليمي فيه والضغط على الدول الداعمة لتلبية الحاجات التعليمية للمخيم من
حيث ترميم وإعادة بناء المدارس المدمرة جراء القصف المكثف عليها.
لقراءة كامل التقرير يمكنكم الضغط على الرابط التالي:
http://www.actionpal.org.uk/ar/post/11773
في سياق مختلف اشتكى سكان مخيم السبينة لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من انتشار
الحشرات الطائرة من الناموس والذباب في مخيمهم وغزوها لبيوتهم ،بشكل كبير وبكثافة مرتفعة،
ما جعلهم ال يتمكنون من فتح نوافذ منازلهم بسبب كثرتها وقوة لدغاتها التي تصيب أجسادهم
بأمراض الحساسية والعدوى الفيروسية الحاملة لألمراض.

وانتقد عدد من األهالي حبذوا عدم ذكر أسماءهم بلدية السبينة لعدم تنفيذها حملة رش مبيدات،
مطالبين وكالة األونروا والجهات الحكومية المعنية التدخل لدى البلدية للبدء بحملة لرش المبيدات
للقضاء على الحشرات التي باتت تتسبب لهم وألبنائهم معاناة حقيقية وخاصة خالل ساعات
الليل.
هذا ويعاني سكان مخيم السبينة من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية نتيجة انتشار البطالة بين
أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية ،وتوفر الخدمات األساسية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء
لفترات زمنية طويلة.

من جهة أخرى اتهمت هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة والتنمية منظمة إدارة الكوارث والطوارئ
التركية "آفاد" ( )AFADبحرمان المهجرين الفلسطينيين والسوريين القاطنين في مخيم دير بلوط
والمحمدية شمال سورية من االستفادة من المساعدات االغاثية والمشاريع الرمضانية المقدمة من
قبلها.
وأشارت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك) إلى أن
منظمة آفاد رفضت التعاون معها ،وحرمتها من العمل داخل المخيمين ،األمر الذي أدى إلى
حرمان األهالي االستفادة من مشاريعها الخدماتية واإلغاثية.
ونوهت هيئة فلسطيني سوريا لإلغاثة والتنمية في بيانها إلى أن منظمة آفاد اشترطت أن تعمل
الهيئة باسم جمعية مرخصة تابعة للمنظمة ،إال أنها رفضت ذلك ،معزية السبب إلى أن
الجمعيات الداعمة ال ترضى بذلك وتعتبره هذا سرقة لجهودها ،كما أنها تطالب الهيئة بتوثيق
المشاريع عمال بمبدأ الشفافية.

أما في تركيا أقامت جمعية خير أمة بدعم من الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين
إفطا اًر رمضانياً يوم  26مايو الجاري ،لعدد من العائالت الفلسطينية السورية والمقيمة في
إسنيورت التركية ،وذلك بهدف توطيد أواصر المحبة والمودة والتفاعل االجتماعي والتخفيف من
أعبائهم المادية ومد يد العون والمساعدة لهم.
تخلل مأدبة اإلفطار الذي حضرها أكثر من  600شخص عدداً من الكلمات والمواعظ
واالبتهاالت الرمضانية.

