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"قضاء طفل فلسطيني في قصف سابق للنظام جنوب سورية"

• األونروا في لبنان :تسجيل إصابة واحدة بكورونا لفلسطيني قادم من الخارج
• حملة نسائية في مخيم الحسينية لمواجهة فيروس كورونا
ات الوضع الراهن في السجون السورية خطير
المتحدة:
• األمم
آخر التطور

• السويد :وقف عمليات الترحيل القسري لالجئين بسبب كورونا

ضحايا
قضى الطفل الفلسطيني "محمد علي فارس" إلى جانب قريبته الطفلة "رشا نبيل الظواهرة" إثر قصف
سابق للنظام السوري على منطقة جّلين جنوب سورية ،وفق ما أكدته العائلة لمجموعة العمل.

وكان عدد من المدنيين بينهم الالجئ الفلسطيني "علي حسين محمد" ،قضوا إثر استهداف مدفعية
النظام المناطق المدنية يوم الخميس  19أذار /مارس الماضي .هذا ووثقت مجموعة العمل أكثر
من ( )400ضحية من الالجئين الفلسطينيين من أبناء محافظة درعا قضوا خالل االحداث في
سورية.

آخر التطورات
قالت وكالة األونروا في لبنان "أنه ُسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا لالجئ فلسطيني قادم
من خارج من لبنان ،ويسكن خارج المخيمات الفلسطينية"
وأكدت الوكالة خالل لقاء عقدته مع مؤسسات ولجان شعبية فلسطينية ولبنانية ودولية ،على عدم
وجود إصابات بفيروس كورونا بين الالجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأضافت الوكالة خالل اللقاء أن عمليات نقل المشتبه بإصابتهم من الفلسطينيين إلى مشفى الحريري
تسير بشكل جيد ،على الرغم من التأخير الحاصل بسبب التعقيم والحماية.

وأشارت الوكالة أن منظمة أطباء بال حدود ستقوم بتزويد طاقم طبي لمركز العزل للحاالت المشتبه
بها في مركز تدريب سبلين ،وستوفر األونروا بدورها موظفي الدعم وتدريبهم الحقاً.
من ناحيتها وضعت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني خطة لفصل الحاالت المصابة عن المرضى
اآلخرين في مشفى الهمشري بعد تجهيزها الستقبال الحاالت الطفيفة المصابة لمرض كورونا،
بحسب بيان لألونروا.
وشدد المجتمعون على أهمية استمرار األهالي بإجراءات الوقاية والنظافة والبقاء في البيوت والتباعد
ّ

االجتماعي ،وضرورة التزامهم بالمواعيد المحددة لمراجعة عيادات األونروا منعاً النتشار العدوى
بينهم.

هذا ويرى مراقبون أن طبيعة الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة تبقى قاصرة على االستجابة
لتحديات انتشار "فيروس كورونا" ،ما يطرح جملة تحديات صحية واقتصادية ،خاصة مع عدم
دخول المخيمات وحتى اللحظة ضمن استراتيجية الدولة الصحية.
في سياق متصل ،وتحت عنوان "أخوات المرجلة عند األزمات" نظمت عدد من الالجئات
الفلسطينيات حملة نسائية تطوعية في مخيم الحسينية بريف دمشق للعمل على مواجهة فايروس
كورونا.

وتشمل نشر الوعي واإلرشاد بين سكان المخيم والتجمع التباع إجراءات الوقاية وتنفيذ الحجر
المنزلي ومنع األطفال من الخروج واللعب بالشوارع ،واقتصار الخروج للحاالت الطارئة.
وتزامنت الحملة مع حملة التعقيم التي نفذها الفريق التطوعي أمس األول ،وشملت الشوارع والحارات
وأماكن التجمعات واالكتظاظ والمحالت والسيارات.
ويعاني الالجئون الفلسطينيون منذ عودتهم إلى مخيم الحسينية من عدم توفر الخدمات األساسية
خاصة تلك المتعلقة بالصرف الصحي ،والكهرباء ،والماء ،والنظافة.
على صعيد آخر ،قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة "روبرت
كولفيل" إن الوضع الراهن في كافة السجون ومراكز التوقيف المؤقتة في سورية خطير ،خاصة في
السجون المركزية المكتظة بالمعتقلين التي يسيطر عليها النظام ،وفي مقدمتها سجن صيدنايا
العسكري بريف دمشق.

وشدد كولفيل على أن خطر انتقال عدوى كورونا بين المعتقلين في سجون البالد مرتفع للغاية،
مشي اًر أن سورية إحدى الدول التي لم تتخذ أي إجراء في هذا اإلطار.
وأشار كولفيل "حتى قبل كورونا ،تلقينا أنباء خطيرة عن حاالت الموت نتيجة التعذيب ونقص
العالج في المرافق التي تديرها الفروع األمنية األربعة التابعة للنظام وفي صيدنايا" الفتاً إلى أن

المسنين والنساء واألطفال الضعفاء من بين السجناء ،يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من
الرعاية الصحية.

ودعا المتحدث األممي النظام السوري إلى "إطالق سراح عدد كاف من المعتقلين" لمنع فيروس
كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية بالبالد ،وطالب جميع األطراف السورية ،إتاحة
الوصول دون عوائق إلى السجون ومراكز االحتجاز األخرى أمام المنظمات اإلنسانية وفرق الرعاية
الصحية.
في ملف الهجرة ،ذكرت مصادر إعالم سويدية أن الشرطة السويدية بدأت بإطالق سراح الالجئين
المرفوضة طلبات لجوئهم ،والتي احتجزتهم الشرطة لترحيلهم قس اًر بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأشارت تلك المصادر إلى أنه لدى السويد  17ألف قضية ترحيل لطالبي لجوء رفضت مصلحة
الهجرة طلبات لجوئهم ،وبسبب إغالق الحدود وتوقف الرحالت الجوية بين الدول فإن قرار ترحيلهم
صعب في الوقت الحالي.

ويشكو عشرات الفلسطينيين في السويد بينهم قادمون من سورية ،من عدم حصولهم على حق
اللجوء واإلقامات رغم مكوث عدد منهم أكثر من  10سنوات.
يشار أن مجموعة العمل رصدت خالل األعوام السابقة حاالت لالجئين فلسطينيين من سورية
رفضت طلبات لجوئهم ،وصدور ق اررات ترحيل بحقهم.

