2wxx5z

2019-07-04
العدد2434 :

"مركز العودة ومجموعة العمل يبحثان في مجلس حقوق اإلنسان أوضاع المرأة الفلسطينية السورية"

•
•
•
•

بعد احتجازها بثالث مطارات :سلطات إقليم كردستان العراق تسمح لعائلة فلسطينية سورية دخول أربيل
البدء بأعمال صيانة شبكة الكهرباء في مخيم درعا
أزمات معيشية مركبة تواجه فلسطينيي سورية في لبنان
األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "سليم الموعد" للعام السادس

آخر التطورات
بحث كل من مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أوضاع
الالجئات الفلسطينيات في سوريا واالنتهاكات التي تعرضن لها ،وذلك في جلسة استماع مع لجنة
التحقيق الدولية الخاصة بسوريا التي عقدت يوم الثالثاء  2تموز /يوليو في مجلس حقوق
اإلنسان بمدينة جنيف على هامش دورة انعقاده الواحد واألربعين ،والتي طرقت إلى أوضاع حقوق
اإلنسان في سوريا.
ركز المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،ورئيس قسم اإلعالم في مركز
العودة الفلسطيني في لندن ،خالل جلسة االستماع على أبرز االنتهاكات الواقعة على المرأة
الفلسطينية داخل سورية منذ العام 2011م ،بسبب الحرب الدامية فيها ،منوهاً إلى أن المرأة
الفلسطينية كانت عرضة لالنتهاكات الجسدية والنفسية والحصار وفقدان الحماية والموت جوعاً
وقنصاً وقصفاً وتعذيباً.

مشي اًر إلى أن قرابة  500فلسطينية فقدن حياتهن منذ بداية المواجهات في سورية نتيجة لحوادث
أيضا اختفاء  109نساء
مرتبطة بالحرب فيها ،منوهاً إلى أن إحصائيات مجموعة العمل وثقت ً
وفتيات فلسطينيات في سجون الحكومة السورية ،بينما تعرضت العشرات إلى التعذيب حتى
الموت ،في حين أدى سوء التغذية واإلهمال الطبي إلى وفاة ما ال يقل عن  68الجئة فلسطينية
في مخيم اليرموك جنوب دمشق.
كما سلط الضوء على أوضاع الالجئات الفلسطينيات الالتي نزحن إلى الشمال السوري،
محذر من نقص
ًا
واضطررن إلى اإلقامة مع أطفالهن في خيام ال تقي حر الصيف وبرد الشتاء،

المؤن واألدوية والموارد المختلفة ،مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات جدية فورية
إلنقاذهم من معاناتهم "قبل فوات األوان" وضمان الحماية النفسية والجسدية لهن ،على النحو
المنصوص عليه بموجب القانون الدولي اإلنساني ،مؤكداً على ضرورة بذل الجهود الدولية من
قسرا ،والدفع نحو
أجل الضغط على السلطات السورية للكشف عن مصير النساء المختفيات ً
إجراء محاكمات عادلة للمعتقالت داخل السجون.
إلى ذلك سمحت سلطات إقليم كردستان العراق ،لعائلة الالجئ الفلسطيني السوري فادي خالد
نصر هللا بالدخول إلى مدينة أربيل ،وذلك بعد أن احتجزهم من قبل أمن مطار اسطنبول يوم
 6 /27المنصرم لمدة يوم واحد بتهمة محاولتهم دخول األراضي التركية بشكل غير نظامي،
ومن ثم قامت بترحيل العائلة إلى الوجهة التي أتوا منها (أربيل) ،التي قررت بدورها ترحيلهم إلى
لبنان التي كانت ستقوم بتسفيرهم إلى سوريا.

عائلة نصر هللا التي استطاعت السفر إلى السودان كحل إلنهاء مأساتها فوجئت عند وصلها إلى
مطار الخرطوم أنه يتوجب عليها دفع مبلغ  $2000أمريكي مقابل السماح لها بالبقاء في
السودان ،وعندما لم تستطع دفع المبلغ المالي المترتب عليها تم ترحيلها مرة أخرى إلى مطار
القاهرة الدولي الذي قضت فيه يومين كاملين ،ريثما استطاعت االستحصال على تأشيرة دخول
نظامية إلى مدينة أربيل.
هذا وكانت نصر هللا وعائلته أطلقوا نداء ناشدوا فيه جمعيات حقوق اإلنسان والسلطة الفلسطينية
التدخل من أجل حل أزمتهم وإخراجه من محنتهم ،وعدم ترحيلهم إلى أي بلد أخر قد يشكل خط اًر
على حياتهم.

في جنوب سورية بدأت شركة كهرباء درعا بمشروع صيانة شبكة كهرباء مخيم درعا ،بعد
تضررها ألضرار جسيمة جراء تعرض المخيم للقصف نتيجة الحرب التي اندلعت في سورية،
حيث قامت شركة الكهرباء يوم أول أمس الثالثاء بتمديد كابالت كهرباء أرضية من أجل تحسين
الواقع الخدمي في مخيم درعا.
وكان سكان مخيم درعا اتهموا في وقت سابق كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم وكالة األونروا
بالتقصير واإلهمال في تقديم الخدمات األساسية للمخيم وخدمات البنى التحتية ،مضيفين أن
المخيم يعاني من أزمات عديدة وعدم توفر الخدمات األساسية فيه ،من كهرباء وماء وتعليم
وصحة.

في حين تعاني أكثر العائالت الفلسطينية التي عادت إلى أحياء مخيم درعا من الفقر الكبير،
ومن الدمار الهائل الذي حل بالبيوت نتيجة القصف والدمار الممنهج الذي طال منازل وشوارع
المخيم ،حيث حل الدمار بنسبة 80بالمئة من ابنية المخيم.
أما في لبنان تواجه الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين ُهجروا إلى لبنان أزمات معيشية
مركبة ،من أبرزها الوضع القانوني الذي يتلخص بعدم التمكن من الحصول على اإلقامة داخل

لبنان ،يليها صعوب ًة تأمين فرصة عمل حيث يحظر على الالجئين العمل بشكل قانوني ،وفي
حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جداً وال

يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان.

كما يعاني الشباب الفلسطيني من صعوبات كبيرة في محاولة الحصول على فرصة الستكمال
الدراسة الجامعية داخل لبنان وذلك الرتفاع تكاليف التعليم فيها خاصة في ظل البطالة وارتفاع
المصاريف اليومية للعوائل الفلسطينية في لبنان.
من جهة أخرى يواصل األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "سليم محمد الموعد" للعام
السادس على التوالي ،وتم اعتقاله من قبل األمن السوري والمجموعات الموالية لها من حاجز
مخيم اليرموك يوم .2013/5/22
وناشدت عائلته عبر مجموعة العمل ،المفرج عنهم ،عن معلومات تفيد بوجوده داخل السجون
السورية ،وقد وثقت مجموعة العمل أكثر من  1758معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري
اليزال مصيرهم مجهوالً ،و 606قضوا تحت التعذيب منهم نساء وكبار في السن.

