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"دعوة لحضور ندوة في مجلس حقوق اإلنسان حول أوضاع المهجرين الفلسطينيين في الشمال السوري"

• اندالع حريق في منشرة خشب بمخيم جرمانا
• سكان مخيم خان الشيح يشتكون من انتشار الكالب الضالة
• األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني "عبيدة عليان" ويتكتم على مصيره

آخر التطورات
يدعوكم مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية،
لحضور ندوة بعنوان "الالجئون الفلسطينيون في الشمال السوري ..بين االنتهاكات ونقص
المساعدات اإلنسانية" التي ستقام على هامش الدورة األربعين لمجلس حقوق اإلنسان ،يوم 13
آذار /مارس  2019بقصر األمم المتحدة في جنيف.
يناقش المﺗحدﺛون خالل الندوة أوضاع الالجﺋين الفلسطينيين في سوريا قبل الﺻراع ،وما نتج من
ﺗحديات منذ اندالع األزمة السورية عام 2011م .وسيتم التركيز بشكل خاص ،على وضع
الالجئين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط ،الذي يقع خارج سيطرة قوات الحكومة السورية ،حيث
غابت مساعدات األمم المتحدة لالجئين.

يذكر أن المتحدﺛين في الندوة هم :الدكتورة آنا عرفان ،مؤرخة للشرق األوسط الحديث،
ومتخصصة في األونروا ومخيمات الالجئين الفلسطينيين ،وأحمد حسين ،المدير التنفيذي
لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،ورﺋيس قسم اإلعالم في مركز العودة الفلسطيني في
لندن ،وإبراهيم العلي ،رﺋيس قسم األبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،وممثل
ﺗركيا لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.
في شأن أخر اندلعت النيران ليل األحد – االﺛنين في منشرة خشب مخيم جرمانا لالجئين
الفلسطينيين بريف دمشق ،اقتصرت أضرارها على الماديات.

من جانبه قال مراسل مجموعة العمل إن الحريق نشب حوالي الساعة الخامسة فج اًر في محل

نجارة للخشب ،دون معرفة األسباب الكامنة وراء اندالعه ،منوهاً إلى أن سيارات اإلطفاء قامت
بإطفاء الحريق ،الذي اقتصرت أض ارره على الخساﺋر المادية.

في حين ال يزال سكانه يعانون من ﺗفاقم أزماﺗهم المعيشية ،التي ﺗجلت بارﺗفاع إيجار المنازل
وازدياد الطلب عليها ،مما دفع األهالي للعيش في ظروف خانقة ،وارﺗفاع نسب البطالة بينهم،
يأﺗي ذلك في وقت ﺗقل فيه المساعدات المقدمة من الهيئات الخيرية واألونروا ،والتي ال ﺗغطي إال
الجزء اليسير من ﺗكاليف حياﺗهم.

باالنتقال إلى جنوب غرب دمشق اشتكى أهالي مخيم خان الشيح من انتشار الكالب الضالة
وزيادة اعدادها ،مشيرين أن ﺗلك الظاهرة بدأت باالنتشار بسبب خلو منازل وحارات المخيم من
سكانها ،نتيجة الحرب في سورية وﺗهجير جزء كبير منهم إلى الشمال السوري ،منوهين إلى أن
الكالب الضالة ﺗصول وﺗجول ليال بين المنازل ،مما أﺛار حالة من الهلع بينهم ،داعين الجهات
المعنية إلى مكافحة هذه الظاهرة التي أﺻبحت مقلقة ومزعجة ،وﺗثير خوف األطفال وﺻغار
السن ،وﺗتسب في انتشار األمراض.
أما من الجانب االقتصادي يشكو سكان المخيم من أوضاع إنسانية وﺻفت بالمزرية نتيجة
انتشار البطالة بين أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية ،وﺗوفر الخدمات األساسية واستمرار
انقطاع المياه والكهرباء لفترات زمنية طويلة ،وعدم ﺗوفر مادﺗي الغاز والمازوت.

إلى ذلك ﺗواﺻل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "عبيدة عليان" ( )24عام
وﺗتكتم على مصيره ،وذلك بعد اعتقاله من قبل أحد حواجز النظام السوري في منطقة الزاهرة
بدمشق يوم  ،2014-3-31علماً أنه عايش فترة حصار الجيش السوري لمخيم اليرموك جنوب
العاﺻمة ،وﺗم اخراجه من المخيم بوساطة الهيئة الخيرية إلغاﺛة الشعب الفلسطيني التابعة لحركة
الجهاد االسالمي كونه أحد متطوعي الهيئة الخيرية في المخيم.

بدورها ذكرت مجموعة العمل أنها ﺗتلقى العديد من الرساﺋل والمعلومات عن المعتقلين
الفلسطينيين ،التي يتم ﺗوﺛيقها ﺗباعاً على الرغم من ﺻعوبات التوﺛيق ،في ظل استمرار النظام

السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسماﺋهم وأماكن اعتقالهم ،ووﺛقت المجموعة حتى اآلن
 1733معتقالً فلسطينياً في المعتقالت السورية ،في حين بلغت حصيلة ضحايا التعذيب في

سجون النظام  572الجئاً.

