
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3072العدد: 

11-12-2020 

 شكوى من قلة وسوء المواصالت في مخيم حندرات •

 لقاء القبض على عصابة لصوص نفذت عدة سرقات في مخيم النيرب إ •

 بينة السمبادرة إلنارة الشوارع تثير استهجان األهالي في مخيم  •

 الهند تقدم مليوني دوالر لألونروا  •

 

 دون محاكمات"   مجموعة العمل: النظام السوري يعتقل أكثر من ألفي فلسطيني"



 

 آخر التطورات:

ُيحتفل به في   النظام السوري د   -10في يوم حقوق اإلنسان الذي  يسمبر من كل عام، يواصل 
 اعتقال أكثر من ألفي فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن دون محاكمات.  

( ضحية من الالجئين  620( معتقل فلسطيني، و)1797وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وّثق )
 إلى أن العدد الحقيقي  الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب دون عرضهم على محاكمة عادلة، مشيرا  

أسماء   عن  السوري  النظام  تكتم  بسبب  وذلك  توثيقه  تم  مما  أكبر  التعذيب  ولضحايا  للمعتقلين 
ومعلومات المعتقلين لديه، وتخوف ذوي الضحايا من اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية  

 المالحقة من قبل النظام السوري.

 
في األفرع األمنية السورية، ومراكز االحتجاز السرية والعلنية    ويتعرض هؤالء لكافة أشكال التعذيب 

دون أدنى أشكال الرعاية الصحية، وفي ظروف إنسانية صعبة جدا ، قضى خاللها المئات من  
 المعتقلين. 

من جانبها جددت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية« مطالبتها النظام السوري باإلفراج  
ن الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهوال ، وشددت على ضرورة الكشف واإلفصاح عن المعتقلي 

عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب وأن يقوم النظام بتسليم جثامينهم إلى ذويهم  
ليتم دفنها بشكل يحترم األموات، مشيرة إلى  أن من حق األهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم  

 أم األحياء. في عداد الضحايا



 

في موضوع مختلف، اشتكى أهالي مخيم حندرات في حلب من قلة المواصالت وصعوبة الحصول  
 نتظار لساعات طويلة. اعلى وسيلة نقل بعد 

وقال مراسل مجموعة العمل في المخيم إن أزمة حقيقية يواجهها أهالي مخيم حندرات مع المواصالت  
في المخيم والميدان، حيث تقوم حافلة نقل داخلي   نتظار لساعات طويلةمما يضطر األهالي اال

حافالت صغيرة    5صباحا ، باإلضافة لتخصيص    7:15بإقالل الركاب لمرة واحدة في تمام الساعة  
 ) سيرفيس(.

صاغ من الذهب ممن جانب آخر، انتشرت في اآلونة األخيرة بمخيم النيرب حاالت سرقة أموال و 
ماء من منازل أهالي المخيم مما زاد اإلحساس بعدم األمان  مولدات وعدادات كهرباء ومضخات  و 

 واالستقرار. 

 
وقال مراسل مجموعة العمل أنه وبعد معاناة عاشها سكان المخيم ألكثر من شهرين، استطاعت  

مداخل الحارات بكاميرات برصد شوارع و   األهالينقطة الضابطة المتواجدة في المخيم وبالتعاون مع  
يد هوية اللصوص، وتبين أنهم عصابة مؤلفة من ثالثة أشخاص مقيمين في مراقبة، أفضت لتحد 

 منطقة تل شغيب المجاورة للمخيم. 

سبينة إن نشطاء من أبناء المخيم أطلقوا ال في ريف دمشق، قال مراسل مجموعة العمل في مخيم  
الُظلمة  للحد منطلقت في عدة مناطق، أمبادرة إلضاءة شوارع وأزقة المخيم، على غرار مبادرات 

 مع انقطاع التيار الكهربائي. 



 

والمحال التجارية    رفةالش  ودعا النشطاء سكان المخيم لوضع ضوء صغير )ليد( أمام المنزل أو
 للمساهمة في إنارة األزقة والشوارع.

األونروا   وكالة  لبرامج  دعما   دوالر  مليوني  بمبلغ  الهندية  الحكومة  تبرعت  مختلف،  صعيد  على 
 التبرع لألونروا الممثل الهندي لدى دولة فلسطين "سونيل كومار"  وخدماتها، وقدم

،  2017مليون دوالر في عام    1,25وقالت الوكالة إن الهند زادت تبرعها المالي السنوي لألونروا من  
 . 2020و  2019، 2018مليون في أعوام   5ليصبح 

اني من أزمة مالية خانقة،  مليون الجئ فلسطيني، وباتت تع  5.3وتقدم "األونروا" خدماتها لنحو  
 منذ أن جمدت الواليات المتحدة األمريكية كامل دعمها للوكالة.

 


