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تدعو لرفع القيود عن حرية : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"
 "تنقل الالجئين الفلسطينيين من سورية

      

 
 

  مراجعته خالل ترحيل عائلة فلسطينية من تونس إلى لبنان واألمن العام اللبناني يطلب منها

  ساعة( 27)

 تدمير النصب التذكاري لشهداء العودة جراء القصف الجوي على مخيم خان الشيح 

  يستمر بحصار العشرات من العوائل المتواجدة في مناطق خاضعة لسيطرة " داعش"تنظيم

 في مخيم اليرموك" النصرة"

 أراضيهما ولبنان  رغم الحرب األردن وتركيا تستمران بمنع دخول فلسطينيي سورية إلى

 .يقنن

 توزيع بعض المساعدات على فلسطينيي سورية في مخيم عين الحلوة. 
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  آخر التطورات

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم أمس، بيانًا صحفيًا دعت فيه لرفع القيود 
الفلسطيني  عن حرية تنقل الالجئين الفلسطينيين من سورية، وأكد البيان أن ال يزال الالجئ

السوري ممنوعًا من الدخول الى معظم الدول العربية واالسالمية مثل لبنان واالردن ومصر ودول 
المغرب العربي وتركيا إال تحت شروط اقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية والتي ال تتاح للغالبية 

 .العظمى من الالجئين

ية نص عليها االعالن العالمي لحقوق واعتبر البيان أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق أساس
يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك " الفقرة الثانية التي نصت على  31االنسان كالمادة 

لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد " الفقرة األولى  31والمادة " بلده كما يحق له العودة إليه
 ."هادأخرى أو يحاول االلتجاء إليها هربًا من االضط

 
وأكد البيان أنه ترتب على تلك القرارات واالجراءات العديد من الحوادث المميتة بحق الالجئين 
الفلسطينيين فقد قضى الالجئ الفلسطيني باسل عزام جراء القصف الذي طال مدينة ادلب 

مطار  السورية بعد أن أبعدته السلطات التركية إلى داخل الحدود السورية بعد احتجازه ألشهر في
اتاتورك واضرابه على الطعام الذي لم يشفع له بالدخول إلى تركيا وتمت اعادته إلى سورية في 

 .مخالفة واضحة وصريحة لالتفاقية الدولية لالجئين انتهت بفقدان حياته
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وأكد المجموعة في بيانها أنها تنظر بعين القلق لمصير األفراد والعائالت الفلسطينية الالجئة من 
العالقة في المطارات والحدود البينية وتدعو الدول المعنية إلى السماح الفوري لالجئين سورية و 

الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى أراضيها وتقديم التسهيالت الالزمة للحصول على الحياة 
 .اآلمنة بعيدًا عن الحرب وما يهدد حياتهم

وسفاراتها بالقيام العمل الدبلوماسي  كما أكدت المجموعة على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية
االسالمية و  الالزم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية

 .انطالقًا من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق االنسان بالتنقل

ر البيضاء الذي ينظم الوجود وناشدت المجموعة جامعة الدول العربية لتفعيل بروتوكول الدا
وتدعو المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية .الفلسطيني داخل الدول العربية

 .الى دعم حق الالجئين الفلسطينيين بالتنقل واالقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم

السورية التي تم ترحيلها من وعلى صعيد آخر، طالب األمن اللبناني من العائلة الفلسطينية 
ساعة دون إبداء أي ( 27)صباح األمس، مراجعته خالل مدة ال تتجاوز " قرطاج"مطار 

 .تفاصيل، وذلك بعد أن سمح لهم بالخروج من مطار بيروت

وذلك بعد أن أقدمت السلطات التونسية على ترحيل العائلة والتي كانت محتجزة في مطار 
ا نحو موريتانيا قادمة من مطار بيروت، وهي تتكون من ثالثة قرطاج، حيث كانت في طريقه

أفراد بينهم طفل لم يتجاوز العام من عمره، مع العلم بأنهم خرجوا بشكل شرعي من مطار بيروت 
 .متوجهين إلى موريتانيا عبر خطوط الشركة التونسية للطيران
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العمل من أجل فلسطينيي سورية  وذلك بالرغم من المناشدات التي أطلقتها العائلة عبر مجموعة

جميع الجهات الحقوقية والفلسطينية ومنظمة التحرير والفصائل والسفارة الفلسطينية في تونس 
 .التدخل إليقاف ترحيلها من مطار قرطاج

حيث أدت الغارات الجوية العنيفة التي شنها الطيران الحربي الروسي  ،وباالنتقال إلى سورية
األربعاء إلى تدمير النصب التذكاري لشهداء العودة في مخيم خان  – والسوري ليل الثالثاء

الشيح، كما استهدف الطيران الحربي مشفى السالم وشارع المخفر، مما ألحق أضرارًا مادية كبيرة 
 .في المكان

 
فيما أكد عدد من الناشطين لمجموعة العمل أن القصف الممنهج على مخيم خان الشيح يستهدف 

األولى البنى التحتية والمدارس والمستوصفات، مشيرين إلى أن القصف أدى إلى تدمير بالدرجة 
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أجزاء واسعة من حاراته وأزقته، محذرين من مخطط لتفريغ المخيم من سكانه وتدميره بشكل 
 .كامل

بفرض حصار مشدد على العشرات من العوائل " داعش"أما في مخيم اليرموك، فيستمر تنظيم 
لليوم  –سابقًا " جبهة النصرة" -" فتح الشام"منطقة الخاضعة لسيطرة مجموعات القاطنة في ال

الخامس على التوالي، حيث يتركز الحصار في منطقة محيط ساحة الريجة وشارع عين غزال 
 .وشارع حيفا

بمنع إدخال المواد الغذائية واألولية إليها، وذلك بعد قرار أصدره التنظيم " داعش"ويقوم عناصر 
 .لمغادرة المخيم" فتح الشام"الجمعة الماضية في محاولة منه للضغط على عناصر  صباح

ويسكن المنطقة أكثر من خمسين عائلة من المدنيين من أبناء تلك المناطق، إضافة إلى عائالت 
، فيما سمح بدخول وخروج المدرسين العاملين في المدارس العاملة داخل "فتح الشام"مقاتلي 
 .المخيم

داخل مخيم اليرموك، " فتح الشام"هالي حي عين غزال والمناطق الخاضعة لسيطرة جبهة وكان أ 
عليهم، ينتج عنه ضحايا نتيجة الجوع " داعش"حذروا من مغبة حصار جديد يفرضه تنظيم 

 .وانعدام التغذية جراء هذه اإلجراءات التعسفية بحقهم
 

 حدود
جئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيهما، تستمر السلطات األردنية والتركية بمنع دخول الال

وذلك بالرغم من نص جميع المواثيق الدولية على إلزام جميع الدول المجاورة لدول الحرب 
حيث توقفت السفارات التركية عن .باستقبال الفارين من الحرب وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها

ثالثة أعوام، دون إبداء أية أسباب لذلك،  اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من
في حال أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا يمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى 

 .األردن ألي سبب كان
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فيما تقوم السلطات اللبنانية بتشديد إجراءات دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيها، 
عددة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن دخول الالجئين حيث أكدت مصادر مت

الفلسطينيين إلى لبنان هو أمر في غاية الصعوبة ومزاجي حيث يسمح للبعض في حين يرفض 
البعض اآلخر بالرغم من أن معظم الحاالت تمتلك جميع األوراق المطلوبة من قبل حرس الحدود 

 .اللبنانية
 

 لجان عمل أهلي

تواصل جمعية الفرقان للعمل الخيري توزيع مساعداتها العينية والغذائية على العائالت الفلسطينية 
السورية والسورية المهجرة إلى مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، وبحسب القائمين 

د من على الجمعية أنهم ساهموا خالل الشهر السابع من العام الجاري بصرف فاتورة استشفاء لعد
العائالت المهجرة من سوريا، كما وزعت الجمعية طرود غذائية ألسر وصلت حديثًا باألضافة 
الى تقديم مساعدات عينية عبارة عن فرش وحرامات وشراشف وطرد غذائي، وكذلك قدمت 

 .المساعدة لعائلة إحترق منزلها بشكل كامل في منطقة حي عرب الغوير

( 028) لسطينية السورية التي تقطن في مخيم عين الحلوة يبلغ الجدير ذكره أن عدد العائالت الف
ألف عائلة فلسطينية سورية لجأوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة  37عائلة من أصل حوالي 

 .في سورية
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 6102/ أغسطس  –آب / 01/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن( 35588) •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان( 175588) •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0888) •

 .7835يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا( 0888) •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة( 3888) •
 .7830تصف ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى من( 27)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 077)يوم، والماء لـ ( 3738)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 3317)
 .ضحية( 302)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 3887)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 3371)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 28)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 051)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة  •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


