
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات
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 شكوى من تراكم النفايات في السبينة بريف دمشق •

 مصادر حقوقية: النظام السوري يواصل اإلعدامات التعسفية بحق المعتقلين •

 هيئة فلسطينيي سوريا توزع مساعداتها اإلغاثية للنازحين شمال سورية •

 "إجالء عائالت فلسطينية سورية من منازلها في مخيم الرشيدية بسبب العاصفة"



 

 آخر التطورات 

منازلها، من عدد من العائالت الفلسطينية السورية النازحة في مخيم الرشيدية جنوب لبنان  يأجل
 بعد تضررها بسبب المنخفض الجوي الذي صاحبه هطول األمطار وارتفاع موج البحر.

عائالت فلسطينية وسورية أخلوا منازلهم في المخيم الجديد، وأخذوا لمكاتب   ةوقال ناشطون أن ثماني
 وكالة األونروا في المخيم إلى حين إيجاد حل وبديل لهم عن منازلهم المتضررة. 

في مخيم الرشيدية، أبو إبراهيم الذهب، لوكالة "قدس برس أن  شعبيةهذا وأكد أمين سر اللجنة ال
  30السقوط جراء سحب أمواج البحر ألساساتها، فيما تم إخالء حوالي منزًلا مهدداا ب 20"حوالي 

 منزًلا من قاطنيها على طول الحدود البحرية مع مخيم الرشيدية".

 
فيما اتهمت لجنة المتابعة األهلية في المخيم، وكالة األونروا بإهمال ملف بناء السد البحري، 

 حساب مصلحة سكان مخيم الرشيدية.والتصرف باألموال التي جمعت من أجله على 

ويعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون في لبنان أوضاعاا مأساوية وظروفاا غير إنسانية، وعدم  
قدرة على القيام بأعباء الحياة في لبنان، وانتشار البطالة، وشح المساعدات اإلغاثية سواء المقدمة 

 من األونروا أو المؤسسات والجمعيات الخيرية. 

في سورية، اشتكى أهالي منطقة ومخيم السبينة بريف دمشق من تراكم النفايات في الساحة مقابل  
 مطعم األمين، حيث تحولت أكوام القمامة إلى مرتع للقطط والكالب الشاردة. 



 

وحملوا بلدية السبينة المسؤولية واتهموها بالتقصير في عملها، وطالبوا المعنيين بالعمل على رفع  
 تحمل مسؤولياتهم الخدمية تجاه أبناء المنطقة عموماا والمخيم خاصة. القمامة و 

 
وٌيشكل تراكم النفايات والردم في حارات وأزقة مخيم السبينة هاجساا للعديد من سكانه، نظراا لما ينجم  
عنها من مخاطر بيئة، وما يصدر عنها من روائح كريهة، فضالا عن أنها أصبحت بيئة مناسبة  

ي الميكروبات المسببة لألمراض. ويعاني سكان مخيم السبينة من عدم توفر بعض لوجود وتنام
 خدمات البنى التحتية وخاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحي، والكهرباء، والماء.

ن "النظام السوري لم يوقف إ في ملف المعتقلين، قالت "الهيئة السورية لفك األسرى والمعتقلين
مستنداا إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية   عمليات اإلعدامات التعسفية،

 باطلة بطالناا مطلقُا" 

وأكد رئيس الهيئة السورية لفك األسرى والمعتقلين المحامي "فهد الموسى، لـ القدس العربي قيام  
النظام السوري مؤخراا بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، الالذقية، والسويداء، إلى سجن  

 صيدنايا، مرجحاا تنفيذ أحكام اإلعدام بحق هؤًلء. 

من جانبها أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، "أن النظام السوري ما زال يستخدم السجن  
كمركز رئيسي ًلحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراا وحرمانهم من اًلتصال مع العالم 

 م غالباا إلى الموت"الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي به



 

وأوضحت الرابطة في تقرير لها "أن أحكام اإلعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من  
% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي  876إلى  2011% قبل 243

تصال مع العالم  تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث ًل يسمح للمعتقل بتوكيل محاٍم أو اًل
 الخارجي.

كما يتحدث التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين واألشخاص النافذين في النظام وبعض  
القضاة والمحاميين تقوم بعمليات ابتزاز مالي ألهالي المعتقلين والمختفين قسراا بغية تأمين زيارات  

 ألحبائهم في أماكن اًلعتقال أو تقديم وعود بإخالء سبيلهم.

 لجان عمل أهلي 

عائلة مهجرة من ريف    300وزعت هيئة "فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية" مساعدات عاجلة على  
معرة النعمان إلى بلدة حربنوش بريف إدلب شمال سورية، وتضمنت المساعدات مادة المازوت 

 حين. خيام من "الشوادر" للناز   6للتدفئة ووجبات طعام، كما بادر فريق الهيئة بتركيب 

 
وتواصل هيئة "فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية" تقديم مساعداتها لالجئين الفلسطينيين والسوريين  
في الشمال السوري، حيث يعانون من أوضاع إنسانية ومعيشية غاية في القسوة في ظل شح  

 المزرية.المساعدات اإلغاثية وتجاهل وإهمال الجهات المعنية والدولية ألوضاعهم 


