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"بالشراكت هع  MEMOهجوىعت العول وهركس العىدة ٌصذراى الٌسخت اإلًكلٍسٌت هي التقرٌر التىثٍقً السٌىي لعام "8102
"



ًاشطىى فلسطٌٍٍىى ٌطالبىى بعىدة أهالً الٍرهىك إلى هخٍوهن وإًهاء هحٌتهن



البذء بإعادة تأهٍل هذرست الطابغت فً هخٍن الٍرهىك

 تىزٌع هساعذاث على عذد هي العائالث الفلسطٌٍٍت بذهشق ورٌفها

آخر التطورات:
أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية ومركز العودة الفمسطيني في لندن بالشراكة
مع  Middle East Monitorمرصد الشرق األوسط التقرير التوثيقي السنوي لعام 8102
بالمغة االنكميزية تحت عنوان " فمسطينيو سورية نكبات ال تنتيي".

التقرير التوثيقي الذي يرصد األوضاع العامة لفمسطينيي سورية خالل عام  8102منذ اندالع
األزمة السورية في آذار -مارس  8100/ولغاية نياية شير كانون األول – ديسمبر .8102
أخذت مؤسسة  ) Middle East Monitor (MEMOمرصد الشرق األوسط وىي شبكة
إعالمية دولية مقرىا لندن عمى عاتقيا أن تكون الناشر الرسمي لو ،وتقوم بتوزيع نسختو
المطبوعة عمى دور النشر البريطانية.

فيما خصص التقرير الذي يقع في ( )871صفحة محو اًر خاصاً تناول قضية الضحايا
والمعتقمين الفمسطينيين ،حيث يتضمن إحصاءات المعتقمين والضحايا الموثقة لمجموعة العمل
من أجل فمسطينيي سورية.
كما وثّقت مجموعة العمل في تقريرىا السنوي سقوط ( )872ضحية فمسطينية خالل عام 8102
منيم ( )28الجئاً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري من مجمل المعتقمين الـ
( )0777ليرتفع عدد ضحايا التعذيب واالختفاء القسري طوال األزمة السورية إلى ()071
ضحية ،كما وثق التقرير اعتقال ( )02الجئاً فمسطينياً بمقابل اإلفراج عن ( )82معتقالً تم
توقيفيم لفترات مختمفة.
تناول التقرير تفاصيل دقيقة تم رصدىا من خالل فريق ميداني وبحثي عمى مدار العام لكل
األحداث التي مرت بيا المخيمات والتجمعات الفمسطينية داخل سورية ،وتجمعات الالجئين
الفمسطينيين السوريين خارج سورية.
سمط التقرير الضوء عمى األوضاع العامة لالجئين الفمسطينيين الميجرين خارج سورية وفي شتى
مناطق انتشارىم ،سواء في دول الجوار أم في الدول التي ىاجروا إلييا أو التي عمقوا فييا أثناء
محاوالتيم لموصول إلى أوروبا.
يعتبر ىذا التقرير حصيمة عممية الرصد والمتابعة عبر شبكة مراسمين ميدانيين ومجموعة من
الباحثين والميتمين بالشأن الفمسطيني.

يشار إلى أنو سبق ىذا التقرير الذي يرصد أىم أحداث العام  8102إصدار ستة تقارير توثيقية
وثقت أوضاع فمسطينيي سورية لألعوام  ،8107 ،8102 ،8100 ،8102باإلضافة لـ ()8822
تقرير وثق التطورات اليومية ألحوال فمسطيني سورية داخل وخارج البالد ،كما أصدرت مجموعة
العمل تقارير خاصة عالجت قضايا وقصصاً محددة في إطار ىذه القضية.
في موضوع آخر ،طالب ناشطون فمسطينيون من سكان مخيم اليرموك السمطات السورية
المختصة والسمطة والفصائل الفمسطينية ووكالة األونروا بإعادة أبناء اليرموك إلى مخيميم وانياء
محنتيم ومعاناتيم.

وقالوا "سنعود لميرموك إلى بيوتنا ألن حياة التشرد زادت عن حدىا نحن بالنياية مواطنين
فمسطينيين سوريين ولنا حقوق وعمينا واجبات ونعي ذلك تماماً ،ولسنا من المريخ"
وطالبوا الفصائل الفمسطينية النائمة عمى حد تعبيرىم مع الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين
العرب أن تشكل لجنة لمتنسيق مع المعنين بممف المخيم الذي تمت إعادة السيطرة عميو منذ فترة

تناىز السنتين ،من أجل اعادة سكان اليرموك إلى بيوتيا فو اًر وبدون تسويف وأن يتحمموا
مسؤولياتيم المتوجبة عمييم.
وشددوا عمى أن أىالي مخيم اليرموك ال يطالبون حالياً بتجديد البنية التحتية وغيرىا ،إنما يريدون
العودة إلى مخيميم عمى وضعو الراىن ،وذلك من أجل التخفيف من األعباء المادية واالقتصادية
التي تثقل كاىميم بسبب غالء ايجارات المنازل وعدم وجود دخل مادي ثابت يعينيم في محنتيم.
وكان مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل  8102لعممية عسكرية ،ما أدى
إلى تدمير  % 21من مبانيو وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
في السياق ،قال مسؤول ممف التربية والتعميم في مخيم اليرموك "وليد الكردي" إن عمال دائرة
اليرموك ومتطوعون من أبناء مخيم اليرموك أنيوا أعمال تنظيف صفوف وممرات مدرسة الطابغة
التابعة لوكالة األونروا في مخيم اليرموك ،في خطوة إلعادة تأىيميا لمطمبة الموجودين داخل
المخيم.

وكانت وكالة الغوث األونروا قد شكمت في وقت سابق لجنة لتقييم األضرار في مدرسة الطابغة
في مخيم اليرموك ،وذلك بعد كطالبات ومناشدات بضرورة ترميم إحدى المدارس المدمرة في
المخيم ،وتأىيمييا من كادر تعميمي وتجييزىا لمواصمة تعميم أبنائيم.
إغاثياً بدأت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني توزيع حصص غذائية عمى العائالت
الفمسطينية المسجمة لدييا والقاطنين في مدينة دمشق وريفيا.

وقالت الييئة إنيا خصصت مساعداتيا لألسر الفمسطينية التي تضم ذوي احتياجات خاصة و
حاالت مرضية ومسجمين من األسر األشد احتياجاً.
ويواجو آالف الالجئين الفمسطينيين في سورية أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة ،ويشكون من
انتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منو.

