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"إطالق حملة إعالمية للمطالبة بحقوق الفلسطينيين السوريين في غزة"

• تحذير من عمليات نصب وابتزاز تستهدف ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية
• األونروا تصرف مساعدتها المالية لفلسطينيي سورية في لبنان
• الجئات في مخيم النيرب يطلقون مبادرة "دفا" لصنع المالبس وتوزيعها على األطفال

آخر التطورات
أطلقت "الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  -ديوان المظالم" في قطاع غزة حملة إعالمية للمطالبة
بحقوق الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في غزة ،وذلك ضمن حملة مناصرة تنفذها
الهيئة للمطالبة بحقهم في السكن.
ودعت الهيئة للمشاركة في حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل االجتماعي حول أوضاع
الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في غزة ،عبر وسم  -هاشتاغ "الجئين من سورية في
غزة".

وأشارت الهيئة أن الالجئين الفلسطينيين من سورية يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية واقتصادية
صعبة في قطاع غزة ،وخاصة بعد توقف وكالة األونروا دفع بدل إيجار السكن لهم.
من جهتهم ،طالب الجئون فلسطينيون من سورية في غزة عبر وسم "الجئين من سورية في غزة
"بالحد األدنى من حقوقهم ومن بينها حقهم في الحصول على فرص عمل وفقاً للمادة  17من
اتفاقية الالجئين لعام .1951
كما طالبوا بحقهم في الحصول على الضمان االجتماعي ،وصوالً لمستوى معيشي الئق ،وفقاً لما
ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

هذا ويعيش نحو ألف الجئ فلسطيني سوري عادوا إلى قطاع غزة بسبب الحرب في سورية،
أوضاعاً معيشية واقتصادية غاية بالسوء ،وذلك بسبب الوضع العام الذي يعانيه قطاع غزة بسبب

الحصار المشدد المفروض عليه من جهة ،وتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا بتحمل
مسؤولياتها تجاههم.
وفي شأن آخر ،ح ّذر ناشطون أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري من

تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز ،يقوم بها وسطاء ومحامون ّيدعون معرفة مكان ومصير المعتقل

في األفرع األمنية السورية مقابل مبالغ مالية مرتفعة.

واتهم ناشطون أحد المحامين الفلسطينيين بابتزاز ذوي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين ،حيث
يطالبهم بمبالغ مالية هائلة لقاء محاولته التوسط لهم لمعرفة معلومات عن مصير أبنائهم ،ثم
يهدد العائالت باألذى والضرر بعد تسّلمه للمبالغ المالية منهم والتحرش بعائالت المعتقلين ،وفقاً
لشهاداتهم.
وبحسب الناشطين" ،أن األهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغالل مشاعرهم وخوفهم على
أبنائهم المغيبين منذ سنوات ،بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم
وإخراجهم فيما بعد ،وتبدأ المبالغ المطلوبة من ( )2000دوالر أمريكي ،وقد تصل إلى
( )20000دوالر بحسب التهمة الموجهة للمعتقل".
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير سابق لها " ما بين السجن والقبر" النظام السوري
وأعوانه بخطف واعتقال عشرات اآلالف من المدنيين ،وترّبح الدولة جراء انتشار عمليات االختفاء
القسري ،وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير
أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.
وكان فريق الرصد في مجموعة العمل قد أعلن أنه استطاع توثيق ( )1724معتقالً فلسطينياً في

السجون السورية ال يزال مصيرهم مجهوالً ،و( )565الجئاً قضوا تحت التعذيب.

وفي لبنان ،صرفت وكالة "األونروا" مساعداتها المالية المقررة لالجئين الفلسطينيين السوريين في
لبنان ،وقامت بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بهم وتم صرف مبلغ ( )$100مدعومة من
الصندوق االستئماني االوروبي "مدد" كمساعدة نقدية لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية،
وبدل طعام ( )40ألف ل.ل ،حوالي ( $ )27لكل شخص.

إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ()31
ألف ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2016يعانون من أوضاع
معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف
الحياة في لبنان.

لجان عمل أهلي
أطلقت مجموعة من النساء الفلسطينيات في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب مبادرة
مجتمعية تحت اسم "دفا" ،وتهدف لصنع المالبس الشتوية الصوفية وتوزيعها على األطفال
واليافعين في منطقة حندرات المتضررة جراء الحرب.
وبدأت الالجئات بصنع المالبس والمشغوالت واستمر عملهم لمدة ثالثة أسابيع ،فيما قامت
مجموعات من المتطوعين بتوزيع المالبس في منطقة حندرات مرفقين معها بطاقات تحتوي
عبارات ودية وأمنيات بشتاء دافئ.
وكانت الالجئات الفلسطينيات قد حضرن دورة تدريبية في الحياكة والصوف في قسم التدريب
المهني في "مشروع أمنية" بمخيم النيرب ،الذي يأتي بالتشارك بين جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مدينة حلب.

