2wxx5z

2019-06-19
العدد2419 :

"توثيق  15حالة وفاة تحت التعذيب في السجون السورية خالل شهر أيار المنصرم"

• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه منذ عام 2013
• أهالي مخيم خان دنون يشتكون من سوء معاملة موظفي المستوصف التابع لألونروا
• تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن تسجيل نحو 15
حالة وفاة لالجئين فلسطينيين تحت التعذيب في السجون السورية ،كان أخرها اإلعالن عن
قضاء الفلسطيني "رمزي حسن العويمر النعيمي" من أبناء مخيم درعا الذي اعتقل على يد
المخابرات الجوية بريف دمشق عام  2013وتم اإلعالن عن وفاته بتاريخ .13-06-2014

في سياق غير بعيد يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد خير سليمان" وولديه
نايف وأحمد منذ ست سنوات ،حيث اعتقلهم عناصر األمن السوري ومجموعات القيادة العامة
على حاجز مخيم اليرموك في الشهر األول من عام .2013

ومنذ ذلك الحين ال يتوفر معلومات عنهم وعن مصيرهم أو مكان اعتقالهم ،من جانبها ناشدت
العائلة جميع الجهات والناشطين في سورية المساعدة بمعرفة مصير أفراد عائلتها.
يشار إلى أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين،
حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم
على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1757معتقالً
فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم ( )108نساء.
بدورهم اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من المعاملة السيئة من
قبل بعض موظفين وموظفات المستوصف التابع لوكالة األونروا في المخيم ،وتصرفاتهم غير
اإلنسانية مع النساء وكبار السن.

هذا وأطلق أهالي مخيم خان دنون وعدد من الناشطين نداء ناشدوا خالله وكالة األونروا وهيئة
الالجئين الفلسطينيين العرب والجهات المعنية للتدخل التخاذ االجراءات الضرورية لوضع حد
للتصرفات السيئة التي يقوم بها موظفي مستوصف التابع لألونروا بحقهم ،مشيرين إلى أن وضع
المستوصف غاية في السوء وهو عبارة عن سجن أو فرع للتعذيب ويمنع فيه السؤال ويصعب فيه
المعالجة ،كما يعامل أبناء المخيم معاملة ال تليق بهم.
وشدد البيان الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل على أن هناك عدد كبير من األمهات
واألطفال ينقصهم الخدمات الالزمة واالحترام باإلضافة الى أوضاعهم الصحية المتدهورة

وحاجتهم الماسة للعالج والدواء غير المتوفر في المستوصف ،محملين األونروا المسؤولية الكاملة
عن التصرفات الالأخالقية التي يمارسها هؤالء الموظفين ،داعين الوكالة وهيئة الالجئين
الفلسطينيين العرب والجهات المعنية للتدخل ومحاسبة الموظفين وفرض عقوبات شديدة عليهم.
من جانبها أعلنت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" عن تعبئة بطاقة الصراف
اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ()100
دوالر أمريكي بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ليرة
لبنانية ،حوالي ( )27دوالر لكل شخص.
يقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان بحوالي ( )28ألف ،حسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2018ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح
المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف الحياة في لبنان.

