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   2323  العدد

 "ندوة خاصة في مجلس حقوق اإلنسان لمناقشة أوضاع الفلسطينيين المهجرين في الشمال السوري"

 تصدر تقريرها السنوي السادس عن فلسطينيي سورية في لبنان« حماس» •

 أهالي مخيم حندرات يطالبون بحّل مشكلة ماء الشرب •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "نضال المصري" للسنة الثامنة •

15-03-2019 



 

 آخر التطورات 

عقد مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ندوة لمناقشة 
السوري، وذلك داخل مجلس حقوق اإلنسان  أوضاع الالجئين الفلسطينيين المهجرين في الشمال

 في جنيف وعلى هامش دورة انعقاده األربعين.

م، عددًا من المختصين واألكاديميين 2019مارس  - آذار 13واستضافت الندوة، يوم األربعاء 
 لإلضاءة على جوانب مختلفة من القضية محور النقاش.

ة للشرق األوسط الحديث، والمتخصصة في مستهل الجلسة تحدثت الدكتورة آنا عرفان، المؤرخ
في األونروا ومخيمات الالجئين الفلسطينيين، والمحاضرة في جامعة ساوس في لندن في ورقتها 

م، 2011عن المدخل التاريخي والقانوني لقضية الالجئين الفلسطينيين في سورية قبل وبعد العام 
هجرين خارج سورية، ودور وكالة كما تطرقت إلى األوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين الم

 األونروا ومفوضية الالجئين في التعاطي معهم في مختلف أنحاء العالم.

 
بدوره قدم المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ورئيس قسم اإلعالم في 

ن إلى مركز العودة الفلسطيني في لندن، ورقة تفصيلية ركزت على أوضاع الفلسطينيين المهجري
الجئ منذ قرابة عام كامل  1400الشمال السوري وتحديدًا في مخيم دير بلوط، حيث يقبع نحو 

 في ظروف سيئة للغاية.

وشرح حسين حالة القلق التي تعتري آالف الفلسطينيين إزاء المصير المجهول الذي ينتظرهم، 
لى العمل الجاد على تقديم داعيًا األطراف ذات الصلة وعلى رأسها األونروا والحكومة التركية إ



 

الحماية الجسدية والقانونية لضمان سالمتهم وتقديم الدعم الذي يتناسب مع حجم المأساة التي 
عن تقديم خدماتها لمهجري الشمال كان له ضرر  ااألونرو يرزحون تحتها، ولفت إلى أن امتناع 

 ية.مضاعف حيث تمتنع مفوضية الالجئين عن التعامل معهم بحجة عدم الوال

ونوه حسين إلى أن المركز قد تواصل مع وكالة األونروا لتوضيح الموقف الرسمي من هذه 
 القضية ولكن لم يتم الحصول على رد.

في ختام الندوة قدم إبراهيم العلي رئيس قسم األبحاث في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي 
ة األونروا في ظل األزمة سورية، وممثلها في تركيا، كلمة مرئية تحدث فيها عن دور وكال

 والتعديالت التي طالت برامج المساعدات اإلنسانية مؤخرًا.

وقدم العلي مجموعة من المقترحات والتوصيات لتحسين أوضاع الفلسطينيين في سورية والمناطق 
األخرى، وتوسيع عملها ليشمل الالجئين الفلسطينيين في مناطق لجوئهم الجديد، مبرزًا أهم النتائج 

تي توصلت إليها المجموعة في تقريرها األخير المبني على نتائج استطالع إلكتروني واسع ال
 النطاق حول أداء األونروا في القطاعات األساسية )التعليم، الصحة، واإلغاثة(.

وشدد رئيس قسم األبحاث في المجموعة على أن الواقع المأساوي الذي يمر به الالجئون يوجب 
مضاعفة التمويل الالزم الستمرار األونروا تقديم خدماتها لالجئين، والعمل  على المجتمع الدولي

 على تحسين أدائها وتطوير وسائلها لتصل إلى حجم األزمات التي طالت مجتمعاتهم.

الندوة التي أدارها الباحث في مركز العودة جمال أبو عيشة، تخللها عرض مقاطع فيديو 
 عمل من فلسطينيي مخيم دير بلوط.وشهادات ميدانية جمعتها مجموعة ال

تقريره السنوي السادس عن « حماس»في موضوع آخر، أصدر مكتب شؤون الالجئين في حركة 
، وذلك بعد مرور سبع سنوات 2016أوضاع الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام 

 .2012على النزوح الفلسطيني إلى لبنان في كانون األول )ديسمبر( 

التقرير الضوء على أوضاع الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان من الناحية  سلط
شهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد  2018االجتماعية والقانونية والتعليمية، ولفت إلى أن عام 

الجئ حسب تقديرات الجهات اإلغاثية  18000الالجئين، حيث انخفض العدد إلى ما يقارب 



 

كانون الثاني  9ة مع االعداد المعتمدة لدى وكالة األونروا التي أعلنتها يوم والشعبية بالمقارن
 الجئ فلسطيني داخل المخيمات وخارجها. 31000والتي تقدر بنحو  2017)يناير( 

وأكد التقرير على أن سبب انخفاض أعداد فلسطينيي سورية في لبنان يعود إلى التضييق الذي 
نية واالجتماعية والسياسية )نقص الدعم الغذائي والصحي يتعرضون له في المجاالت اإلنسا

واإليوائي من قبل األونروا(، والتكاليف المترتبة على تصحيح أوضاعهم القانونية في لبنان، حيث 
ال تعتبرهم الجهات الرسمية الجئين، بل زوارًا أو سائحين أو مقيمين عليهم أن يجددوا إقاماتهم 

 يزيد الضيق االقتصادي عليهم.بتكاليف باهظة نسبيًا. مما 

والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير « األونروا»وطالب مكتب شؤون الالجئين في تقريره وكالة 
الفلسطينية والحكومة اللبنانية المضيفة لالجئين باالرتقاء باألوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين 

ة واالغاثية، وتقديم الحماية القانونية من سورية إلى لبنان على كافة الصعد الصحية والتعليمي
والجسدية لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان واالستمرار في تقديم المساعدات اإلغاثية 
واإلنسانية لحين تحقق العودة اآلمنة لهم إلى مخيماتهم المحطة األولى على طريق العودة إلى 

 فلسطين.

ين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان للعودة إلى كما طالب التقرير عدم الضغط على الالجئ
 مخيمات سورية بدون معيشية وقانونية وأمنية.

وكانت وكالة األونروا قد أكدت على أن أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين أنخفض من قرابة 
الجئًا حتى نهاية شهر كانون األول من  31147، إلى قرابة 2013ألف الجئ مع بداية  80
 ".2016 عام

في حلب شمال سورية طالب أبناء مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين بحّل مشكلة مياه الشرب 
وإعادة ضّخها إلى المنازل وضرورة صيانة شبكة المياه والمضخة، وذلك بعد توجيه شكوى 

 لمؤسسة الالجئين الفلسطينيين العرب.

ؤسسة العامة لمياه الشرب في حلب، وقالت بدورها رفعت مؤسسة الالجئين كتابًا للمدير العام للم
 فيه إن العائدين إلى المخيم يعانون من مشكلة تأمين المياه.



 

وشددت في كتابها على حل المشكلة ومعالجة شبكة المياه، األمر الذي سيساعد على عودة 
 الالجئين الفلسطينيين إلى مخيمهم، مشيرة إلى أن المياه موصولة حتى عقدة المخيم.

إثر تعرضه لقصف النظام  2013-04-27وكان أبناء مخيم حندرات قد هجروا عن منازلهم يوم 
 السوري بسبب سيطرة المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم. 

 
وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بأن عدد سكان مخيم حندرات 

 ( الجئ فلسطيني.8000كان ما يقارب )

إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني "نضال المصري" للسنة الثامنة على 
التوالي، حيث اعتقل من إحدى سيارات اإلسعاف التابعة لمشفى بيسان في مخيم العائدين في 

 .2011حمص الذي يعمل به، في شهر ديسمبر عام 

( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع 108من ) هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر
الحرب الدائرة في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت 

 .(1733حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )


