
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2580العدد: 

17-11-2019 

 األمم المتحدة تجدد تفويض األونروا •

 تقرير: سجن صيدنايا مصنع الموت واالختفاء القسري في سورية •

 سنوات 6بد هللا الفلسطينية منذ األمن السوري يخفي قسرياً عائلة الع •

 "عائالت فلسطينية محتجزة تناشد من سجن جزيرة رودس اليونانية"

 



 

 آخر التطورات 

أطلق عشرات الالجئين الفلسطينيين والسوريين المحتجزين في سجن جزيرة رودس اليونانية نداء  
 مناشدة للعمل على إطالق سراحهم ومتابعة أوضاعهم المزرية في السجن. 

مجموعة العمل، إن المحتجزين وبينهم نساء وقال ناشطون فلسطينيون في رسالة وصلت إلى 
 وأطفال وكبار في السن يواجهون معاملة قاسية من إدارة السجن.

وكان الالجئون قد وصلوا إلى جزيرة رودوس في بداية شهر أكتوبر، وتم فصل الرجال عن النساء 
بة  واحتجاز الرجال في سجن المخفر والنساء في مكان آخر وسط ظروف إنسانية وصحية صع

 جدًا، بحسب وصفهم. 

 
ونقل الناشطون عن أحد الالجئين المحتجزين، أن إدارة السجن تفرض عليهم إجراءات مشددة، 
حيث تمنعهم من الخروج إلى ساحة السجن والوصول الى ندوة الطعام، كما أنها ترفض توزيع  

داخل "سجن النظارة"، الواقع مقابل خفر السواحل   اً األغطية الشتوية لهم بالرغم من الطقس البارد جد 
 في جزيرة رودس.

ويؤكد المحتجزون في السجن، وجود حاالت مرضية صعبة انتشرت بين الالجئين في سجن الرجال، 
أهمها أمراض الكلى بسبب انعدام المياه الصحية، واألمراض الجلدية الناتجة عن انعدام النظافة 

 صحية.غير وظروف احتجاز 



 

بسبب وجود اطفال دون وحول سجن النساء قال الالجئون إن معاناتهم تتفاقم في حجز النساء 
 العاشرة معهم ونساء حوامل، وسط إهمال كبير في تقديم العالج.

وطالب الالجئون المحتجزون في رسالتهم، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والسفارة الفلسطينية  
 التدخل العاجل، وإطالق سراحهم وتحويل الحاالت المرضية منهم للعالج فورًا.

جمعية العامة لألمم المتحدة أول أمس الجمعة، لصالح تجديد تفويض في موضوع آخر، صوتت ال 
 .2023وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينية "أونروا" إلى نهاية يونيو/حزيران  

دولة، مقابل اعتراض دولة االحتالل "اإلسرائيلي" والواليات المتحدة   167وصوت لصالح القرار 
ويت وهي: الكاميرون، وأستراليا، وغواتيماال، وناورو، وبابوا األمريكية، وامتناع سبع دول عن التص

 غينيا الجديدة، ورواندا، وفانوتو. 

 
هذا وفشلت كل من دولة االحتالل "اإلسرائيلي" والواليات المتحدة األمريكية في تمرير مقترحاتهما  

اللجوء عن أبناء  داخل اللجنة الرابعة، والقاضية بإعادة تعريف الالجئ الفلسطيني، وإسقاط صفة 
 وأحفاد الالجئين، وتقليص مدة تجديد تفويض الوكالة لعام واحد بداًل من ثالثة. 

، تم تفويض الوكالة بمهمة تقديم اإلغاثة والخدمات لالجئي  1949ومنذ تأسيس األونروا في عام 
 حنتهم. فلسطين في لبنان واألردن وسورية وغزة والضفة الغربية إلى أن يتم التوصل لحل عادل لم



 

( "إن النظام  ADMSPفي ملف االعتقال والمعتقلين، قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا )
السوري مازال يستخدم سجن صيدنايا كمركز رئيسي الحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسرًا 

 غالبًا.   وحرمانهم من االتصال مع العالم الخارجي واخضاعهم لظروف معيشة تؤدي بهم إلى الموت 

مقابلة مع محتجزين سابقين في سجن صيدنايا، ويقدم معلومات عن   400واستند التقرير إلى 
تحوالت ملف االعتقال السياسي في سوريا، وعن مجمل الظروف السياسية واالجتماعية المرافقة  

 له.

 
بسبب كثرة  ويؤكد التقرير أن النظام السوري عاجٌز عن إصدار قوائم دقيقة بأعداد المعتقلين، 

عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والتجويع والحرمان، والغياب التام للرعاية الصحية  
 وعدم السماح باالتصال بالعالم الخارجي. 

وخلصت الرابطة في تقريرها إلى أن هناك ارتفاع كبير جدًا في اللجوء لكافة أنواع التعذيب الجسدي 
ي تهدف إلى "ترك آثار جسدية ملحوظة ترافق المعتقل لفترة طويلة  وه  2011والنفسي والجنسي بعد  

 بعد خروجه، بغية بث الرعب في المجتمعات المحلية الثائرة" 

  كما يرصد التقرير األثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية لعميلة االعتقال على حياة المعتقلين، 
 فسها وعمليات التعذيب التي رافقتها.وحجم الضرر الذي لحق بالمعتقل جراء عملية االعتقال ن

 ويتحدث التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين واألشخاص النافذين في النظام وبعض 



 

القضاة والمحاميين تقوم بعمليات ابتزاز مالي ألهالي المعتقلين والمختفين قسرًا بغية تأمين زيارات  
 ء سبيلهم.ألحبائهم في أماكن االعتقال أو تقديم وعود بإخال

في السياق، تواصل أجهزة النظام السوري األمنية اعتقال العديد من العائالت الفلسطينية وتتكتم  
على مصيرهم، منهم عائلة " مولود خالد العبد هللا " حيث قامت عناصر النظام السوري باعتقال  

في حي  من حاجز النظام في شارع نسرين الواقع 2013- 7- 27جميع أفراد العائلة بتاريخ 
 التضامن المجاور لمخيم اليرموك وهم:

عام " مريضة    65عام " مريض بالقلب " األم " ذيبة األحمد "    73األب " مولود خالد العبد هللا "   
عام، ياسمين مولود العبد هللا   33عام، انعام مولود العبد هللا    48بالسكري "، إلهام مولود العبد هللا  

 أعوام " ابن ياسمين "    6عام، وعبادة عبد هللا    39

ووردت أنباء غير مؤكدة بأن العائالت التي تم اعتقالها من حي التضامن موجودة لدى أحد عناصر  
اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري ثم وردت أنباء أخرى بأنهم في أحد األفرع األمنية السورية  

 في دمشق، ولم يعرف إلى اآلن مصير هذه العائالت. 

(  108( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )1768مجموعة العمل وثقت )يشار أن  
 معتقلة ومن بينهم أطفال. 

 


