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 2524: العدد

 األمن السوري يواصل اعتقال عدد من الفلسطينيين ممن سووا أوضاعهم جنوب دمشق  •

 اللطيف تناشد الكشف عن مصير نجلها عائلة الفلسطيني طارق راتب عبد •

 فلسطينيين سوريين  6مهاجراً غير نظامي بينهم  88خفر السواحل التركي يوقف  •

 2019الجئ قضوا غرقاً في البحر المتوسط منذ مطلع عام  1000 •

تحت عنوان "فلسطينيو سورية نكبات ال تنتهي" مجموعة العمل ومركز العودة يصدران التقرير "

 "2018التوثيقي السنوي لعام 

02-10-2019 



 

 آخر التطورات

تحت عنوان "فلسطينيو سورية نكبات ال تنتهي" أصدر كٌل من مجموعة العمل من أجل  
فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني في لندن، التقرير التوثيقي السنوي الذي يرصد 

 -. منذ اندالع األزمة السورية في آذار2018األوضاع العامة لفلسطينيي سورية خالل عام 
 2019يونيو    –ولغاية حزيران  2011رس /ما

( صفحة محورًا خاصًا تناول قضية الضحايا والمعتقلين  270خصص التقرير الذي يقع في )
 الفلسطينيين. 

  2018( ضحية فلسطينية خالل عام 276كما وّثقت مجموعة العمل في تقريرها السنوي سقوط )
السوري من مجمل المعتقلين الـ ( الجئًا قضوا تحت التعذيب في سجون النظام 82منهم ) 

(  570( ليرتفع عدد ضحايا التعذيب واالختفاء القسري طوال األزمة السورية إلى )1737)
( معتقاًل تم 26( الجئًا فلسطينيًا بمقابل اإلفراج عن )16ضحية، كما وثق التقرير اعتقال )

 توقيفهم لفترات مختلفة.

 
ق ميداني وبحثي على مدار العام لكل األحداث يعرض التقرير تفاصيل تم رصدها من خالل فري

التي مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية، وتجمعات الالجئين الفلسطينيين  
وقد تناول الرصد مجمل جوانب الحياة والمشكالت واالنتهاكات والتطورات  السوريين خارج سورية. 

مناطق انتشارهم كجزء من ضحايا الحرب التي العامة التي تعرض لها فلسطينيو سورية في شتى 



 

، سواٌء داخل سورية أو في مناطق اللجوء التي فروا إليها في 2011اندلعت في سورية منذ العام 
دول الجوار، أو في الدول األوروبية، أو دول العبور التي علقوا فيها خالل رحلة الهروب من 

 ويالت الحرب.

بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية وفق منهجية  تناول التقرير تفاصيل دقيقة مرت 
صورت الواقع المعيشي والميداني واإلنساني والصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية، باإلضافة  

 إلى أبرز األحداث اليومية التي تمّر فيها من قصف وتدمير واعتقاالت. 

طينيين المهجرين خارج سورية، سواء في كما تطرق التقرير إلى األوضاع العامة لالجئين الفلس 
دول الجوار أم في الدول التي هاجروا إليها أو التي علقوا فيها أثناء محاوالتهم للوصول إلى 

 أوروبا.

يعتبر هذا التقرير حصيلة عملية الرصد والمتابعة عبر شبكة مراسلين ميدانيين ومجموعة من  
 الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني. 

تعمل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، باعتبارها مؤسسة حقوقية تتابع الشأن  هذا و 
الفلسطيني السوري، على توثيق االنتهاكات واألحداث التي تعّرض لها الالجئون الفلسطينيون  

لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني، وإعداد الوثائق   2012السوريون منذ العام 
 اع عن حقوقهم في مختلف المحافل الدولية والقانونية. الالزمة للدف

  1991اللطيف مواليد  من جهة أخرى ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري طارق راتب عبد 
السلطات التركية والمنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية ومن لديه معلومات، المساعدة في  

 الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.

قالت عائلة عبد اللطيف في مناشدة وصلت إلى مجموعة العمل أن ولدها ُفقد في مدينة الالذقية و 
بعد عودته من ألمانيا ألى سورية، ومنذ ذلك الحين ال يوجد معلومات  13-2أيار/ مايو  7يوم 

 عن مصيره.

وثيق  وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن ت
( الجئة  38( الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )327) أكثر من 



 

فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين  
 الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

 
جئين الفلسطينيين جنوب دمشق إلى ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال عدد من الال

إضافة لنشطاء العمل اإلغاثي واإلنساني، مّمن سّووا أوضاعهم األمنية مع النظام بعد خروج 
 المعارضة المسلحة من المنطقة. 

فيما أكدت مصادر خاصة في وقت سابق لمجموعة العمل أن األمن السوري شّن في اآلونة  
بيت سحم( اعتقل خاللها عدد من  –يلدا  –ال األخيرة حمل دهم في بلدات جنوب دمشق )ببي

 الالجئين الفلسطينيين بحجة تورطهم بأعمال قتل خالل أحداث الحرب في سورية.

  -يلدا -وكان األمن السوري فرض على الالجئين الفلسطينيين المقيمين في البلدات الثالث ببيال
من قبل الجانب الروسي بيت سحم جنوب دمشق، تسوية أوضاعهم األمنية، في مراكز مخصصة 

ووزارة الُمصالحة والجهات األمنية التابعة للنظام، وذلك ضمن تنفيذ اتفاق التسوية الذي أبرم بين  
، التي نصت  2018النظام السوري وقوات المعارضة السورية في نهاية الشهر الرابع من العام 

بيت سحم( إلى مدينة   –ببيال  –على خروج المسلحين بالكامل من بلدات جنوب دمشق )يلدا 
إدلب شمال سورية بعد تسليم أسلحتهم وعتادهم، وخروج الراغبين من المدنيين، وتسوية أوضاع  

 من تبقى من الفلسطينيين جنوب دمشق.

 



 

مهاجرًا بينهم ستة فلسطينيين سوريين، قبالة   88في سياق مختلف أوقفت السلطات التركية 
ن، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان بطريقة غير  سواحل منطقة ديديم التابعة لوالية آيد 

 نظامية.

من جانبه سلم خفر السواحل المهاجرين إلى مديرية دائرة الهجرة في آيدن عقب انتهاء التحقيقات  
 األولية الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم. 

دول الجوار  هذا ويواصل الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية الهجرة من سورية ومن
وخاصة تركيا، وذلك لسوء األوضاع المعيشية واألمنية والقانونية المضطربة بحقهم، قاصدة الدول 

 األوروبية.

من جانبها كشفت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في بيان أصدرته اليوم  
في البحر  2019منذ مطلع عام  تشرين األول أن أكثر من ألف الجئ قضوا غرقاً  1الثالثاء 

األبيض المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، مشيرة إلى أن هذه هي المرة السادسة على  
 لي منذ ستة سنوات التي يتخطى فيها العدد حاجز األلف.التوا

ودعت المفوضية في بيانها دول االتحاد األوروبي إلى زيادة قدرات البحث واإلنقاذ بما في ذلك  
عودة سفنها إلى عمليات البحث واإلنقاذ واإلقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات 

 في البحر".  غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس

 
 فيما نوهت المنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الذين قضوا غرقاً 

وحتى اليوم بلغ   2014في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الهجرة إلى الدول األوروبية منذ عام 
 ألف مهاجرًا. 15 حوالي



 

( ألف الجئ  150سورية إلى أن أكثر من ) بدورها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي
فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا هربًا من جحيم الحرب في سورية، منوهة إلى أنها وثقت 

 ( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا خالل محاولتهم الوصول للدول األوروبية.52)


