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 وثقنا: مجموعة العمل عشية اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري،"
 حالة تعذيب حتى الموت( 444)سري وحالة اختفاء ق( 0011)

 "لفلسطينيين في السجون السورية
      

 
 

  للخروج من ( النصرة سابقا  " )فتح الشام"النظام وجبهة أنباء عن عودة المفاوضات بين

 .مخيم اليرموك

  ساعة األخيرة( 42)مهاجرا  إلى إيطاليا عبر المتوسط خالل ( 0066)وصول أكثر من. 

 مؤسسات أهلية في يلدا تختتم النادي الصيفي ألطفال مخيم اليرموك النازحين للبلدة. 
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 آخر التطورات

أغسطس، أعلن فريق الرصد والتوثيق  03لضحايا االختفاء القسري الموافق لـ عشية اليوم الدولي 
الجئًا فلسطينيًا قضوا " 444"في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق معلومات 

 .تحت التعذيب في معتقالت النظام السوري، بينهم نساء وكبار في السن

معتقاًل فلسطينيًا في سجون " 0033"إلى وجود  فيما أكد الفريق أن إحصاءات المجموعة تشير
النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين 
وضحايا التعذيب أكبر مما تم اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة 

ن والضحايا من اإلفصاح عن تلك عن النظام السوري، باإلضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلي
 .الحاالت خوفًا من ردت فعل األجهزة األمنية في سورية

 
مطالبتها النظام السوري باإلفراج " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"ومن جانبها جددت 

واإلفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن 
 ".جريمة حرب بكل المقاييس"جري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين ما ي

االختفاء "و" 0هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير االختفاء القسري 
تناولت خاللها الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة " ، ومجزرة الصور"2القسري 

 .ء القسري في إطار النزاع الدموي بين النظام السوري والمعارضةالتعذيب واالختفا
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إلى ذلك أشارت مجموعة العمل إلى أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة ألشخاص على حواجز 
التفتيش أو أثناء االقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حمالت 

وبعد االعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص  االعتقال العشوائي لمنطقة ما،
المعتقل، وفي حاالت متعددة تقوم الجهات األمنية باالتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته 

 .من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة

في ( سابقاً  النصرة" )فتح الشام"وعلى صعيد آخر، نقلت مصادر اعالمية عن مصدر من جبهة 
والنظام السوري عادت من جديد، إلخراج " فتح الشام"مخيم اليرموك، أن المفاوضات بين جبهة 

 .مقاتلي فتح الشام من مخيم اليرموك باتجاه الشمال السوري 

، أن المفاوضات حاليًا تشمل إخراج مقاتلي الجبهة من "فتح الشام"وأفاد المصدر من جبهة 
المسبح وعائالتهم فقط، ليبقى مصير المدنيين المحاصرين في منطقة منطقة الريجة ونقطة 

الريجة مجهواًل حتى اللحظة، علمًا أن المفاوضات السابقة بين النظام والنصرة تتضمن إخراج 
 .مقاتلي فتح الشام باإلضافة إلى المدنيين المحاصرين داخل منطقة الريجة

 
، "جبهة النصرة سابقاً "الجدير ذكره أن المفاوضات التي يجريها النظام السوري مع فتح الشام 

داعش وبرعاية أممية، -ليست األولى حيث جرت مفاوضات سابقة بين النظام وتنظيم الدولة 
مفاوضات عبر وسطاء بين النظام السوري وجبهة النصرة في  2302/  7/ 8حيث عقدت يوم 

جنوب دمشق، أسفرت عن اتفاق جرى بين الطرفين ويقضي بانسحاب عناصر مخيم اليرموك 
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جبهة النصرة مع عائالتهم وبشكل كامل من المخيم إلى إدلب شمال غرب سورية معقل جبهة 
 .النصرة إال أن المفاوضات باءت بالفشل

 -" فتح الشام"وكان تنظيم الدولة فرض حصاره على المناطق الخاضعة لسيطرة مجموعات 
سابقًا حيث يتركز الحصار في منطقة محيط ساحة الريجة وشارع عين غزال وشارع " النصرة"

حيفا، حيث يسكن المنطقة أكثر من خمسين عائلة من المدنيين من أبناء تلك المناطق، إضافة 
 ".فتح الشام"إلى عائالت مقاتلي 

حي بالمنطقة فيما وصف مركز اإلنقاذ الطبي في ساحة الريجة، الوضع اإلنساني والص
المحاصرة بالسيء، نتيجة انعدام الغذاء والمياه الصالحة للشرب، بسبب الحصار المفروض على 
منطقة الريجة من قبل تنظيم الدولة من جهة، وقوات النظام السوري والمجموعات الموالية من 

 .جهة ثانية

موقع تويتر أن  وفي موضوع مختلف، أكد خفر السواحل اإليطالي، يوم أمس، عبر حسابه على
ساعة ( 24)مهاجرًا قبالة السواحل الليبية، وذلك خالل ( 2033)عناصره قاموا بإنقاذ أكثر من 

 .فقط

ووفقًا لوكاالت أنباء فإن عملية اإلنقاذ بالتنسيق مع سفن تابعة للبحرية اإليطالية وللعملية البحرية 
خرى تابعة لمنظمات إنسانية المتخصصة بمكافحة تهريب البشر، وسفن أ( صوفيا)األوروبية 

 (.فرونتكس)وللوكالة األوروبية لمراقبة الحدود 

وأشارت الوكاالت إلى أن المهاجرين وجدوا مكدسين داخل عشرات الزوارق، كثير منها زوارق 
 .ويعتقد أن أغلبهم من األفارقة ،مطاطية متهالكة تصبح غير مستقرة بشكل خطير وسط األمواج

برو "التابعة لها شاركت مع منظمة " الكرامة"أطباء بال حدود أن سفينة في حين أعلنت منظمة 
قاربًا مطاطية  00في إنقاذ مئات المهاجرين الذين عثر عليهم على متن " أكتيفا أوبن آرمز

وقارب صيد، بينهم طفل مريض يبلغ من العمر خمسة أيام نقل في مروحية إلى مستشفى 
 .إيطالي
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  لجان عمل أهلي

حفاًل ختاميًا للنادي الصيفي ألطفال مخيم " فريق ملهم التطوعي"و" ز وتد للتنميةمرك"أقام 
وذلك في صالة السندس في بلدة ببيال " ولنا صوت الحياة"اليرموك وجنوب دمشق بعنوان 

المجاورة لمخيم اليرموك جنوب العاصمة، حيث استوعب النادي عشرات األطفال من أبناء مخيم 
 .وشمل النادي عددًا من األنشطة والفعالية الهادفة والترفيهية اليرموك وبلدة يلدا،

يشار إلى تعرض أطفال وفتية المخيمات الفلسطينية النتهاكات جسيمة من اعتقاالت تقوم بها 
األجهزة األمنية السورية بحقهم، إلى سقوط العشرات منهم ضحايا جراء الجوع ونقص العناية 

 .الطبية والقصف والقنص

ى توقف الحركة التعليمية للكثير من أطفال المخيمات الفلسطينية خاصة المحاصرة عالوة عل
منها، وحاالت اللجوء المتواصلة من منطقة إلى أخرى وعدم االستقرار في مكان واحد والتي 

 .األطفال خصوصًا في أوضاٍع نفسية مأساويةو  أدخلت األهالي عموماً 

 
 6102/ أغسطس  –آب / 01/ إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن(15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان(42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000) •

 .2300يوليو 
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 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا  (8000) •
 .غزةالجئًا فلسطيني سوري في قطاع   (1000) •
 .2302ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 74)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 0203)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0024)لليوم 
 .ضحية( 087)ضحايا الحصار يومًا على التوالي، عدد ( 704)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0322)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0204)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 73)ع المياه عنه ودمار حوالي يومًا النقطا( 870)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


