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"السويد 3296 :الجئ فلسطيني حصلوا على الجنسية عام "2019

• أهالي مخيم خان الشيح يشتكون من أزمة تأمين رغيف الخبز
• مخاوف من انتشار فيروس كورونا في مراكز االحتجاز السورية
• النظام السوري يخفي قسريا ً الفلسطيني "عالء الدين عللوه" منذ  7سنوات

آخر التطورات
كشفت اإلحصائيات الرسمية في السويد أن ( )3296الجئ فلسطيني حصلوا على الجنسية السويدية
عام  ،2019حيث تصنفهم السلطات السويدية "بال وطن" (.)statslös
وقالت وكالة األنباء السويدية إ ن المصنفين "بال وطن" والصوماليين هم أقل الفئات المهاجرة في
السويد حصوالً على الجنسية ،والمجموعة األكبر للسوريين.
وبينت األرقام التي نشرتها مصلحة الهجرة السويدية تراجع أعداد الفلسطينيين الحاصلين على
الجنسية لعام  2019عن عام  ،2018حيث سجل منح ( )6425منهم في العام .2018
وكانت دائرة الهجرة قد استبدلت نظام منح اإلقامة الدائمة -أحد شروط منح الجنسية -للمؤقتة في
قدم آالف الالجئين الفلسطينيين
منتصف يوليو عام  ،2016وخالل األربع سنوات الماضية ّ
والسوريين وغيرهم طلب اللجوء ،ومنحوا اإلقامة المؤقتة مدة عامين.

في سورية  ،اشتكى أهالي مخيم خان الشيح في ريف دمشق ،من فقدان الخبز لليوم الثالث على
التوالي ،بعد اعتماد الجهات الحكومية لمعتمدين عن كل حي.
يأتي هذا اإلجراء لمنع االزدحام أمام األفران ،ضمن اإلجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار
فايروس كورونا المستجد (كوفيد .)19
وأك د األهالي في شكواهم ،على عدم حصول العديد من العائالت على رغيف خبز واحد طيلة ثالثة
أيام ،مطالبين بإعادة تقييم عمل المعتمدين ،وإيجاد حلول فورية ،ألن الوضع لم يعد يطاق خاصة
مع وجود أطفال ،وعائالت كبيرة تحتاج كمية خبز أكبر ،في ظل الحجر المفروض وعدم القدرة
على إيجاد مصادر بديلة لتأمينه.

في حين أوضح أحد المقربين من لجنة التنمية في المخيم أن مخصصات فرن الجليل ()1٧00
كغ من الطحين حالياً تنتج ( )1350ربطة خبز ،مشي اًر إلى كمية الطحين سيتم زيادتها بما يقدر
ب ـ  1300كغ اضافية لسد احتياجات الناس اعتبا ًار من السبت القادم.
ويعاني أهالي مخيم خان الشيح من ظروف اقتصادية سيئة ،مع ارتفاع في نسبة البطالة ،وانخفاض
مستوى دخل الفرد ونقص الموارد.
في ملف المعتقلين ،وقعت  43من مؤسسات المجتمع المدني في سوريا بيان ًا مشترك ًا حول المخاوف
من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد  19في معتقالت الحكومة السورية وقد طالب البيان
الحكومة السورية باإلفراج الفوري
عن السجناء من سياسيين وحقوقيين ،وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية
انتقال الفيروس لداخل مراكز االعتقال.
وطالب البيان جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع
مراكز االحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة ،واتخاذ ما يلزم من تدابير إلنقاذ
المحتجزين ،بتأمين سالمتهم واإلفراج عنهم ،وفقاً ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان واستنادًا
إلى الق اررات الدولية ذات الصلة.

وشدد البيان على ضرورة تدخل المبع وث األممي الخاص ووكاالت األمم المتحدة للضغط على
الحكومة السورية من أجل اإلفراج عن المعتقلين السياسيين والحقوقيين في مراكز االحتجاز الرسمية
وغير الرسمية.

كما طالبوا اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط العاجل لتتمكنا من
ممارسة دورهما في تحسين الظروف الصحية في مراكز االحتجاز ،ولزيارة المراكز بشكل طارئ
ومستعجل ومعاينتها ،وتزويد المحتجزين فيها بوسائل الوقاية من المرض ،والعالج إن لزم األمر،
وتوفير الظروف الصحية المناسبة لألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالمرض.
في السياق ،يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عالء الدين عبد عللوه" منذ  ٧سنوات،
حيث اعتقل بتاريخ  2013-0٧-01من حاجز مخيم اليرموك واقتادوه إلى جهة غير معلومة،
وعلمت عائلته أنه احتجز بداية في فرع المنطقة ثم انقطعت أخباره تماماً ،وحتى اآلن لم يرد
معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله ،وهو من مواليد  19٧9من سكان مخيم اليرموك.
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين ،ويتم
توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير
المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن ( )1٧91معتقالً فلسطينياً في
سجون النظام السوري منهم أكثر من ( )110معتقالت.

