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 " يف مخيمات الشمال السوري الفلسطينيين  الحر يفاقم معاناة النازحين "                   

" 

ين ومن يف  لبنان: السفارة السورية توضح آلية االستبعاد من االحتياط للسوري •
 حكمهم 

 واشنطن تطالب بتدخل أممي لإلفراج عن املعتقلين يف السجون السورية    •
 النظام يواصل اعتقال الفلسطينية "ردينة خطاب"  •



 

 آخر التطورات

اشتكى النازحون الفلسطينيون والسوريون يف مخيمي دير بلوط واملحمدية شمال سورية  

صعوبات كبيرة لتأمين املاء  من ارتفاع درجات الحرارة، وسط أوضاع إنسانية سيئة ووجود 

 وضعف يف حمالت التعقيم والوقاية الصحية.

 

من جانبه حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من ظهور األفاعي والعقارب السامة  

والحشرات، مما يزيد املخاوف من انتشارها يف ظل عدم توفر املصل الخاص بلدغة األفاعي  

 إال يف مشايف معينة. 

لحذر الشديد يف التعامل مع مواقد الطهي واسطوانات الغاز، التي  ودعا الفريق لتوخي ا

تسبب الحرائق، وإصابة األطفال أو كبار السن بالجفاف أو ضربات الشمس نتيجة تعرضهم  

للشمس بشكل مباشر خاصة يف فترة الظهيرة، ونصح القاطنين ضمن املخيمات بالتزام  

شكل جيد خوفًا من فسادها وأكلها، األمر  الخيام ما أمكن يف وقت الذروة، وحفظ األطعمة ب 



 

حالة تسمم ضمن   11الذي يؤدي لحاالت تسمم وخاصة أن الفترة السابقة سجل أكثر من 

 املخيمات.

وناشد الفريق املنظمات اإلنسانية تحسين األوضاع األساسية يف املخيمات، بغية تخفيف  

 ة املقبلة.األضرار السابقة واألضرار املحتمل حدوثها مع موجة الحرار

من جهة أخرى أوضحت السفارة السورية يف لبنان عبر صفحتها الرسمية ىلع موقع  

التواصل االجتماعي "فيس بوك"، التعليمات الخاصة بآلية االستبعاد من االحتياط " للمكلفين  

 بخدمة العلم، للسوريين ومن يف حكمهم املوجودين يف لبنان. 

 

ضرورة أن يصطحب صاحب املعاملة معه جواز   وشددت السفارة السورية يف لبنان ىلع

سفر أو هوية شخصية وصورة عنها، وصورة عن الصفحات املدّون عليها بيانات املكّلف 

وأوضاعه وتأجيالته يف دفتر خدمة العلم، باإلضافة إلى بيان حركات مغادرة ودخول أو  

 صورة واضحة عنه، وأرقام الهواتف الخاصة باملكلف يف سوريا ولبنان. 



 

دوالر أمريكي، تتوزع ىلع رسم االستمارة الخاصة بدفع البدل،   100وتبلغ رسوم إجراء املعاملة 

دوالًرا أمريكًيا، يف   50ورسم التسجيل القنصلي، ورسم بيان دفع البدل النقدي، وُيضاف إليها 

يف  دوالًرا أمريكًيا  25حال أراد املواطن استصدار بيان حركة من خالل السفارة، كما ُيضاف 

 حال لم يحصل املكلف ىلع دفتر الخدمة سابًقا. 

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري طالب املنسق السياسي بالبعثة األمريكية لدى األمم  

املتحدة، السفير “رودني هنتر”، خالل جلسة ملجلس األمن، ُعقدت عبر دائرة تلفزيونية  

املتحدة بالتدخل لضمان اإلفراج عن   بشأن تطورات األزمة السورية، يوم أمس الخميس، األمم

 املدنيين املعتقلين لدى النظام السوري. 

 

وقال هنتر: "لم يعد باإلمكان تجاهل تصرفات نظام بشار األسد. يجب ىلع األمم املتحدة  

مضاعفة جهودها لضمان اإلفراج من جانب واحد وواسع النطاق عن املدنيين املحتجزين  

 لدى النظام". 



 

الجئ   1800ألف مدني سوري بينهم حوالي  130ظام السوري يعتقل أكثر من يشار إلى أن الن

فلسطيني بحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يف سجونه منذ  

بداية األحداث فيها وحتى اليوم، وبحسب تقارير صادرة عن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  

ياة داخل سجون النظام منذ اندالع األحداث يف  ألف مدني سوري فارقوا الح  14فإن أكثر من 

 سورية.

يف سياق ذي صلة تواصل األجهزة األمنية السورية إخفاء الالجئة الفلسطينية "ردينة محمد  

 ، وهي من سكان الالذقية يف سورية. 2012عامُا قسريًا بعد اعتقالها منذ عام  29خطاب" 

 

( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع  110هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية ىلع أكثر من )

ة يف سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت  الحرب الدائر

 ( 1797حصيلة املعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )


