
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2870 العدد
31-08-2020 

 

من   أكثر  العمل:  قسريًا    1800مجموعة  مختفي  فلسطيني 
 "يف سورية

 افتتاح مركز طبي إسعايف يف مخيم النيرب  •
 أهالي مخيم درعا يشكون تراكم أنقاض املنازل يف الشوارع  •



 

 آخر التطورات

آب/أغسطس من كل عام،    30يف اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري الذي ُيحتفل به يف  

 ( فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار يف السن. 1800يواصل النظام السوري اعتقال أكثر من )

 

( وّثق  أنه  املجموعة  يف  الرصد  فريق  و)1797وأكد  معتقل  الالجئين  620(  من  ضحية   )

تح قضوا  ولضحايا  الفلسطينيين  للمعتقلين  الحقيقي  العدد  أن  إلى  مشيرًا  التعذيب،  ت 

ومعلومات   أسماء  عن  السوري  النظام  تكتم  بسبب  وذلك  توثيقه  تم  مما  أكبر  التعذيب 

املعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من اإلعالن عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب  

 خشية املالحقة من قبل النظام السوري. 

السرية  ويتعرض   االحتجاز  ومراكز  السورية  األمنية  األفرع  يف  التعذيب  أشكال  لكافة  هؤالء 

إنسانية صعبة جدًا قضى خاللها   الصحية ويف ظروف  الرعاية  أشكال  أدنى  دون  والعلنية 

 املئات من املعتقلين.  



 

من جانبها جددت »مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية« مطالبتها النظام السوري  

ج واإلفصاح عن املعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، وشددت ىلع باإلفرا

ضرورة الكشف 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  

 هل هم يف عداد الضحايا أم األحياء.من مصير أبنائهم 

النيرب   مخيم  يف  للنظام  املوالية  القدس"  "لواء  مجموعة  افتتحت  السوري  الشمال  يف 

لالجئين الفلسطينيين بحلب مركزًا طبيًا إسعافيًا لعالج أبناء املخيم، وذلك يف ظل تدهور  

 الوضع الصحي والطبي لألهالي بسبب فيروس كورونا.

 

املركز  العالج فيه    وقال مشرفو  العالية، وسيكون  الخبرة  إنه يضم أطباء وممرضين من ذوي 

 مجانًا لسكان مخيم النيرب واملناطق والقرى املحيطة به. 

والدواء    العالج  وأن  خارجية،  حاالت  تشمل  املمرضين  خدمات  أن  املشرفون  أشار  كما 

 كسجين. والسيرومات وكل الخدمات مجانية، ويضم املركز جهاز رذاذ وأسطوانة أو 



 

املنازل   وأنقاض  الردميات  تراكم  درعا من  أهالي مخيم  اشتكى  إلى جنوب سورية  باالنتقال 

 املدمرة يف بعض شوارع وأحياء املخيم، األمر الذي يشكل عائقًا أما حركة تنقلهم. 

 

لديهم   ليس  منازلهم،  تنظيف  يحاولون  الذين  األهالي  أن  إلى  العمل  مراسل مجموعة  وأشار 

لة األنقاض والردميات ونقلها إلى مناطق خارج املخيم نظرًا للتكاليف املرتفعة،  القدرة ىلع إزا

مما يضطرهم إلى وضع األنقاض بجانب منازلهم أو بجانب منازل جيرانهم املدمرة، مما سبب  

 ضيقًا يف الشوارع وإغالق بعضها. 

املخيم   سكان  عبر  جانبهم  وممن  األونروا  قيام  عدم  من  وسخطهم  انزعاجهم  ؤسسة  عن 

الالجئين وبلديات النظام بمهامهم يف املخيم، منوهين إلى أنه منذ عام ونصف لم يتم إزالة  

 أي نوع من الردميات واألنقاض من أحياء املخيم. 


