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 العدد: 3188

طفاًل فلسطينيًا يف السجون وتوثيق ضحيتين تحت التعذيب  49سورية..   

 ان األمنية في مخيم جرمانا بترويج المخدرات • اتهامات للّج

 • اإلفراج عن الجئة فلسطينية بعد تهديدات بالتصعيد  

 سنوات 9• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني "أيمن الرفاعي" منذ  

 % من فلسطينيي سورية باألردن سيستفيدون من المساعدة النقدية 100• األونروا: 



 

 آخر التطورات 

طفاًل فلسطينيًا خالل أحداث الحرب في سورية    49يواصل النظام السوري وأجهزته االمنية اعتقال  

، بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى مجموعة العمل، وتتراوح أعمار األطفال  2021إلى عام    2011منذ عام  

عامًا، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم وال يوجد معلومات عن مصيرهم    17ين العام الواحد و ب

 أو أماكن اعتقالهم. 

 

كما وثقت المجموعة ضحيتين من األطفال قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت  

يشير فريق الرصد إلى أن أعداد  عائالتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون، و 

المعتقلين والمختفين من األطفال الفلسطينيين في السجون السورية أكبر من العدد الموثق، نظرًا  

 لتكتم النظام وإحجام األهالي التبليغ عن معتقليهم خوفًا من بطش النظام. 

( 252ه وّثق قضاء )كما يؤكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن

(  15( طفاًل منهم قضوا جراء القصف، و )129، ) 2011طفاًل فلسطينيًا بسبب الحرب في سورية منذ عام  



 

( طفاًل نتيجة تفجير سيارات مفخخة،  26( طفاًل قضوا غرقًا، و)22( بطلق ناري، و )11برصاص قناص، و)

 ( طفاًل نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية. 34و)

صعيد   اللجان  على  عناصر  دمشق،  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  جرمانا  مخيم  أبناء  اتهم  مختلف، 

وقال الجئون لمجموعة   والتستر على تجارها،  المخدرات  المخيم بترويج  للنظام في  الموالية  األمنية 

العمل إن عناصر اللجان التابعة لفصائل "القيادة العامة" وفتح االنتفاضة" وقوات الصاعقة" تروج  

حشيش ومادة الهيروين ألبناء المخيم، ويستخدم المروجون أطفااًل لبيع ممنوعاتهم للشباب الذين  ال

يقعون فريسة تلك المواد المخدرة التي تفقد الوعي، األمر الذي ترافق مع كثرة السرقات والمشاكل  

 في المخيم. 

الل المروجين وعناصر  جان األمنية المسؤول  وطالب الالجئون في شكواهم الجهات المعنية بمحاسبة 

المباشر عن خراب العشرات من أبناء مخيم جرمانا، وكشف المتسترين على تجار المخدرات وتقديمهم  

 للعدالة، ووضع حد لالنفالت األمني. 

المخيم، أوضاعًا معيشية غاية في  المخيمات األخرى في  والنازحون من  ويعاني أهالي مخيم جرمانا 

 ر وانعدام الموارد وانتشار البطالة. الصعوبة، وسط ارتفاع األسعا

"روان رستم"، بعد   الفلسطينية  الالجئة  السورية عن  األمنية  األجهزة  أفرجت  المعتقلين،  في ملف 

تهديد اللجنة المركزية التابعة للمعارضة بالتصعيد إذا لم يفرج  عنها، حيث اعتقلت يوم أمس على  

بدر الحطب  منكت  بلدة  في  الجوية  للمخابرات  في  حاجز  المعتقل  زوجها  زيارة  من  عودتها  بعد  عا، 

 السجون السورية، وهي من أبناء مدينة درعا وتقطن في بلدة المزيريب.

  9في السياق، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "أيمن أحمد الرفاعي"  منذ  

بتاريخ   اعتقاله  تم  حيث  ا  2012-7-1سنوات،  طريق  حي  في  منزله  مخيم  من  أبناء  من  وهو  لشام، 

 العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص. 



 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم  1797هذا واستطاعت مجموعة العمل توثيق )

 ( معتقالت.   110)

 

أن   لها،  بيان  في  األونروا  وكالة  قالت  األردن،  سورية  100في  من  القادمين  فلسطين  الجئي  من   ٪

ن في األردن، سيستفيدون من المساعدة النقدية غير المشروطة وفًقا للمعايير المحددة  والمقيمي 

 .2021من قبل الوكالة، ابتداًء من الربع األول من عام 

للحصول على مساعدة نقدية من قبل، سوف   تكن مؤهلة  لم  التي  األسر  أن جميع  الوكالة  وأضافت 

تتلقى رسالة نصية قصيرة لتأكيد استحقاقهم للمساعدة النقدية، مشيرة أن استمرار تلقي المساعدة  

 النقدية المنتظمة مرهون بتوافر التمويل. 

عدات النقدية، وعند تحميلها في الحسابات المصرفية  وأكدت األونروا بأن العمل جاٍر على تجهيز المسا 

على   أن  ونوهت  الوكالة،  بيان  بحسب  القصيرة  النصية  الرسائل  عبر  المستفيدين  إبالغ  سيتم 

الهاتف   رقم  تغيير  حال  في  لمنطقته،  التابعين  االجتماعيين  بالباحثين  االتصال  المستفيدين 

 المحمول المسجل في قاعدة بيانات األونروا. 



 

دينارًا أردنيًا لكل فرد من أفراد العائلة ممن يحمل   85در المساعدة المالية لفلسطينيي سورية بـ  وتق

دينار لحملة الرقم الوطني في األردن، وهي مصدر عيشهم الوحيد، في ظل    52وثيقة سورية أو بدون، و 

 كورونا وانتشار البطالة واإلجراءات التي قيدت حركتهم. 

األو   إلحصائيات  )ووفقًا  من  أكثر  يعيش  السورية،  17500نروا،  الحرب  من  فروا  ممن  األردن  في  الجئ   )

 ويواجهون أوضاعًا قانونية ومعيشية غاية في السوء. 


