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"أكثر من ( )1797فلسطينيا ً يعانون ظروف اعتقال غاية في القسوة في السجون السورية"

• وفاة مسنّين اثنين في مخيم الحسينية بريف دمشق جراء كورونا
• مساعدات األونروا ال تغطي أبسط االحتياجات للفلسطينيين في سورية
آخر التطورات

• سفارة فلسطين في تركيا :الحصول على "الكيملك" لفلسطينيي سورية ال يزال متاح

آخر التطورات:
يعاني أكثر من ( )1797معتقالً فلسطينياً من كافة الفئات والشرائح العمرية داخل السجون
والمعتقالت السورية جنباً إلى جنب مع إخوانهم السوريين ،من ظروف اعتقال غاية في القسوة
وتفتقر ألدنى المقومات والشروط التي حددتها االتفاقيات الدولية ألماكن االعتقال والتوقيف.

وال يزال آالف الالجئين الفلسطينيين بينهم النساء واألطفال في المعتقالت السورية مجهولي المصير
يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة ال إنسانية وتعذيب ممنهج.
من جهتها طالبت مجموعة العمل النظام السوري باإلفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين داخل
السجون السورية ،وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمعتقلين المصابين بفايروس كورونا ،والعمل على
اتخاذ التدابير الالزمة التي من شأنها الكشف المبكر عن اإلصابة بفايروس كورونا " كوفيد " 19
للحد من انتشاره بين المعتقلين ،مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقالت السورية للفلسطينيين «جريمة
حرب بكل المقاييس».
في آخر مستجدات كورونا ،قالت مصادر مطلعة لمجموعة العمل في مخيم الحسينية لالجئين
مسن من سكان المخيم توفي إثر إصابته بفيروس كورونا ،وبعد
الفلسطينيين بريف دمشق إن رجل ّ
أيام توفيت زوجته بنفس المرض.

وكانت السلطات قد أغلقت السوق الشعبي في منطقة "الحسينية" بعد االنتشار الواسع للفايروس،

كما أغلقت المسابح والمالعب وأصدرت تعليمات بعدم التجمع ،وفرض لبس الكمامة على األهالي
الذين يغادرون المنطقة.
من جانب آخر ،يعاني الفلسطينيون في سورية من ضعف المساعدات المقدمة لهم من قبل األونروا،
حيث ال تغطي أبسط االحتياجات لهم ،وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا وانهيار القوة الشرائية
لليرة السورية أمام الدوالر االمريكي.

ودعا الالجئون الفلسطينيون إلى ضرورة توزيع المعونات الغذائية وتقديم سلة منظفات ومعقمات
لكافة الالجئين دون تمييز بين مستحق وغير مستحق ،وتفعيل عمل برنامج القروض وتخفيض
نسبة الفائدة ،حيث إن الكثير من الالجئين الفلسطينيين وأصحاب المهن قد أثقلته الديون ،نتيجة
توقف العمل بسبب فيروس كورونا والحجر الصحي.
في تركيا ،قالت السفارة الفلسطينية أن الباب اليزال مفتوحاً للحصول عليها ،وأن ذلك يتطلب التقدم

بناء على
بطلب الحصول عليها في إدارات الهجرة في المدن التركية التي حددتها الدولة وليس ً
رغبة المواطن.
وأضافت السفارة في إعالن صادر عنها أن السلطات التركية تسمح إلدارات الهجرة بمنح بطاقات
"الكيملك" في كل المدن والواليات باستثناء المدن التالية:
أنطاليا ،آيدن ،بورصة ،تشانقلي ،دوزجة ،أدرنة ،هاتاي ،اسطنبول ،ازمير ،كركالرايلي ،كوجالي،
موغال ،سكاريا ،تكيرداغ ،يالوفا.

أما في غير هذه المدن التي ذكرتها السفارة ،يمكن لفلسطينيي سورية التوجه إلى إدارة الهجرة وتقديم
طلب الحصول على بطاقة "الكيملك" ،والتي تساعد حاملها في تلقي العالج والتعليم الالزمين ألفراد
العائلة.

