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مجموعة العمل ومركز العودة يصدران النسخة اإلنكليزية من التقرير "
"فلسطينيو سورية واألبواب  2016التوثيقي النصف السنوي الثاني لعام 

 "المغلقة"
 

 
 

 بالهاونالنظام يخرق الهدنة ويقصف مخيم درعا  •

 أشهر مجانا قابله للتجديد ٦قرار لبناني يقضي بتجديد إقامات فلسطينيي سورية لمدة  •

 مؤسسة حقوقية تدعو لضمان حقوق الالجئين الفلسطينيين في سورية •
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 إصدارات

أصدر كل من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني في لندن، النسخة 
لتقرير التوثيقي الميداني النصف السنوي "فلسطينيو سورية واألبواب المغلقة" الذي يسلط اإلنكليزية من ا

حتى نهاية كانون  2016يوليو  -الضوء عن أوضاع فلسطينيي سورية خالل الفترة الممتدة بين تموز
 .ديسمبر –األول 

سورية من استهداف رصد التقرير أهم األحداث التي ألمت بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية في 
ونهاية  –يوليو  –وحصار وخسائر بشرية من ضحايا ومعتقلين خالل الفترة الممتدة بين شهري تموز 

 .2016ديسمبر  –كانون األول 

من كما تطرق التقرير لجملة النجاحات واإلخفاقات واالنتهاكات التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون 
تركيا وأوروبا(، باإلضافة إلى العثرات التي  –مصر  –األردن  –ان لبنسورية في دول اللجوء الجديد )

 غيرها.و  اعترضت مسيرتهم على طريق اللجوء في اليونان وتونس والتشيك

فيما خصص التقرير محورًا خاصًا تناول قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين، حيث يتضمن 
 ل من أجل فلسطينيي سورية.إحصاءات المعتقلين والضحايا الموثقة لمجموعة العم

وبحسب التقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وّثقت خالل النصف الثاني من عام 
وخارج سورية نتيجة  ،( ضحية فلسطينية داخل سورية نتيجة األعمال الحربية138قضاء) 2016

لجديد منذ بدء األحداث محاوالت الوصول إلى أوروبا أو تعرضهم لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم ا
 .2016ديسمبر  –الدامية في سورية ولغاية كانون األول 

( صفحات توثق االنتهاكات واألحداث التي أصابت الالجئين الفلسطينيين 109يقع التقرير في )
، وفق عملية الرصد والمتابعة لشبكة المراسلين الميدانيين 2016السوريين خالل النصف الثاني من عام 

 ة من الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.ومجموع

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

 دمير واالعتقال.األحداث اليومية لعمليات القصف والت
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( 2014يشار أنه قد سبق هذا اإلصدار خمسة تقارير وثقت أحداث النصفين األول والثاني من عام )
، إضافة إلى "تقرير 2016(، والنصفين األول والثاني من عام 2015والنصفين األول والثاني من عام )

 صلة بالشأن الفلسطيني السوري.حالة" والعديد من التقارير الخاصة التي تناولت قضايا بعينها ذات 

عبر تضافر جهود  2012إلى ذلك نوهت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التي انطلقت عام 
العشرات من الناشطين اإلعالميين والحقوقيين في المخيمات الفلسطينية في سورية والعديد من الدول 

نيون من سورية، إلى أن تقاريرها التوثيقية القادمة العربية واألوروبية التي يتواجد فيها الالجئون الفلسطي
عن أوضاع فلسطينيي سورية ستصدر بشكل سنوي بدل نصف السنوي، مشيرة إلى أنها ستصدر تقريرها 

 .2017القادم في نهاية عام 

 لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير:

 اللغة العربية: 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/closeddoors.pdf 

 اللغة االنكليزية:

http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/closeddoor2016.pdf 

 

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/closeddoors.pdf
http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/closeddoor2016.pdf
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 آخر التطورات 

أفاد مراسل مجموعة العمل أن قوات النظام قصفت أول األربعاء بقذائف الهاون أحياء سكنية في مخيم 
 درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، ما خلف دمارًا في منازل المدنيين.

أن القصف الذي طال مخيم درعا وبعض المناطق المجاورة له أمس، يعتبر خرقًا للهدنة  وأضاف مراسلنا
 القائمة هناك من قبل قوات النظام، والتي دخلت حيز التنفيذ ليلة األحد، في التاسع من تموز الجاري.

 وينص االتفاق الذي أعلن على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورج األلمانية بعد تفاهم بين
األميركيين والروس، على وقف العمليات القتالية في الجنوب السوري، ونشر قوات مراقبة في مناطق 

 وقف إطالق النار في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة.

أما في لبنان، دعت المديرية العامة لألمن العام اللبناني الالجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين على 
رعية أو غير شرعية المخالفين لنظام اإلقامة، التقدم من مراكز األمن العام لتسوية أراضيها بصورة ش

أشهر مجانًا قابله للتجديد ولعدة مرات  6أوضاعهم القانونية مجانًا،من خالل منحهم إقامة مؤقتة لمدة 
فلسطينيين دون تدريكهم أية رسوم بعد ضم المستندات المطلوبة ووفق اآللية المعتمدة لتجديد إقامة ال

 الالجئين في سوريا المجانية.

من جانبه توّجه السفير أشرف دبور، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، بالشكر والتقدير 
لسيادة اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لألمن العام اللبناني، على مواِقفه الداعمة الدائمة لشعبنا 

اهماته في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، مثمنًا قراره بتجديد إقامة الفلسطيني وقضيته العادلة، ومس
الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا لمّدة سته شهور قابلة للتمديد مع إعفائهم من الرسوم المترتبة 

 على ذلك.

ترحيبها بقرار المدير وبدورها أعربت قيادة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في لبنان عن 
تموز/ يوليو والقاضي بتجديد  – 13العام لألمن اللواء عباس ابراهيم الذي اصدره صباح يوم الخميس 

اشهر مجانا قابله للتجديد ولعدة مرات دون رسوم  6اقامة النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان لمدة 
 أية رسوم.
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حماس في لبنان بقرار المدير  -حركة المقاومة اإلسالمية  وفي السياق رحب مكتب شؤون الالجئين في
العام لألمن اللواء عباس ابراهيم الذي أصدره اليوم، والقاضي بتجديد إقامة الالجئين الفلسطينيين من 

 سورية إلى لبنان لمدة ستة أشهر مجانًا قابله للتجديد عدة مرات.

ذي يخفف من معاناة أهلنا من فلسطينيي سورية في وتقدم المكتب بالشكر لكل من ساهم بهذا القرار ال
 لبنان.

 
وفي موضوع ليس ببعيد، دعت جمعية راصد لحقوق اإلنسان التي تتخذ من لبنان مقرًا لها المجتمع 
الدولي والحكومة السورية لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في سورية وضمان حقوقهم اإلنسانية في 

جمعات الفلسطينية التي تعتبر رمزًا للجوء، وشاهد حقيقي على نكبة فلسطين، البقاء داخل المخيمات والت
 إلى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسرًا بفعل االحتالل.

ووجهت راصد من خالل بيان وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل نداء استغاثة عاجل إلى المجتمع 
كالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" والمؤسسات الدولية، والفصائل الدولي، والحكومة السورية، وو 

القوى الفلسطينية ولكافة مؤسسات المجتمع المدني للعمل الفوري بالبدء بإعادة اعمار المخيمات 
الفلسطينية في سوريا، عقب االنتهاء من العمليات العسكرية في العديد منها، وذلك لضمان عودة 

 يين إليها.الالجئين الفلسطين

وأشار البيان إلى أن العديد من التقارير والبيانات الصحفية تحدثت عن دمار كبير ونزوح وتشريد 
لالجئين الفلسطينيين عن المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، نتيجة العمليات العسكرية التي 
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عدد كبير من المخيمات  كانت تجري هناك، كما تحدثت تلك التقارير عن انتهاء هذه العمليات في
 والتجمعات الفلسطينية في سوريا.

 

 2017يونيو  –تموز  13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3525) •
 امرأة.

 ( امرأة.101للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة 1615) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1450يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1186لمياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع ا •

 ( يومًا.1035)
( يومًا، والمخّيم 1530أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.264يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016إلى أوروبا حتى نهاية  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


