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 مناشدات للكشف عن مصير الطبيب الفلسطيني "محمد عمر أبو النعاج"   •

 الالجئين الفلسطينيين بسورية مطالبات لألونروا بتحسين وضع  •

 وفد من الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب يزور مخيم حندرات  •

 2539: العدد

 "معتقالً فلسطينياً من أبناء مخيم درعا مختفين قسرياً في سجون النظام السوري 42"

17-10-2019 



 

 آخر التطورات 

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم درعا   42وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال 
تصف شهر تشرين ولغاية من 2011مارس –جنوب سورية خالل الفترة الممتدة ما بين آذار 

، كما وثقت وفاة ثالثة الجئين داخل سجون النظام السوري نتيجة التعذيب  2019األول/ أكتوبر 
 الممارس ضد المعتقلين. 

بدوره أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيق  
ت النظام السوري، فيما تشير  " الجئين فلسطينيين قضوا تحت التعذيب في معتقال608معلومات "

" معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية ممن تمكنت  1769إحصاءات المجموعة إلى وجود "
المجموعة من توثيقهم، ومن المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم  

ي، باإلضافة  اإلعالن عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السور 
إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من اإلفصاح عن تلك الحاالت خوفًا من ردت فعل 

 األجهزة األمنية في سورية. 

 
  6/1983/ 21في السياق ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني الطبيب "محمد عمر أبو النعاج" مواليد 

رموك. والمنظمات والمؤسسات مقابل معمل البسكوت في مخيم الي ومن ساكن شارع فلسطين
الدولية والمحلية ومن لديه معلومات، المساعدة في الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان  

 وجوده.



 

وقالت عائلة محمد في مناشدة وصلت إلى مجموعة العمل أن ولدها فقد منذ منتصف الشهر 
منذ ذلك الحين ال يوجد أثناء زيارته إلى لبنان لرؤية زوجته وولده، و  2013الثاني من عام 

 معلومات عنه وعن مصيره. 

 
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق  

( الجئة  38( الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )327) أكثر من 
ن أبناء مخيم اليرموك لالجئين  فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم م

 الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

أما في ريف دمشق طالب أبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين برفع المعاناة عن الالجئين  
 والمهجرين الفلسطينيين في الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات.

إعالمية، على أن تتناسب المساعدات مع  وشّدد األهالي في مطالباتهم التي نشرت على مواقع 
غالء المعيشة وإيجار البيوت للمهجرين، وضرورة ترميم المنازل في جميع المخيمات وتعويض  

 أصحابها، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات.

وحول الصحة قال األهالي إن مساعدة الالجئين الصحية يجب أن تشمل تغطية كافة العمليات  
الطبية والوالدة بشكل كامل وليس نسبة، وتأمين الدواء أو التعويض إذا لم يكن  والفحوصات 

 موجود.



 

وعلى مستوى التعليم، طالب األهالي أن تكون األونروا ملزمة بتأمين ألبسة وقرطاسية لطالب  
 المدارس التعليم األساسي، ومساعدة طالب الجامعات.

آالف   5داث الدائرة في سورية استقبل أكثر من وكان مخيم جرمانا الذي لم ينخرط مباشرًة باألح
عائلة نازحة من أبناء المخيمات الفلسطينية خاصة من أبناء مخيم اليرموك والحسينية والسيدة 

 زينب وسبينة والذيابية. 

من جهة أخرى قام وفد من الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب بزيارة لمخيم حندرات  
في حلب، وأشارت مصادر إعالمية من المخيم أن الهيئة اتخذت قرارات لالجئين الفلسطينيين 

 هامة حول المخيم. 

ونقلت تلك المصادر تأكيد الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب بعدم اعتبار عملية التنازل  
عن المنازل في مخيم النيرب ومخيم حندرات قانونية، مالم تتم عن طريق الهيئة العامة لالجئين  

 . 1990لعام  1140الفلسطينيين العرب وفق األنظمة ونص القرار الوزاري 

وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بأن عدد سكان مخيم حندرات 
عائلة   175( الجئ فلسطيني، فيما يشير ناشطون إلى عودة ما يقارب 8000كان ما يقارب )

 عنيفة على يد قوات النظام السوري. بعد تعرض المخيم لحمالت قصف

 


