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 "تقرير جديد لمجموعة العمل يوثق "مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك"                             

" 

 بنانانتقادات وتُهم بالفساد لموظفي األونروا في ل •

 االفراج عن ثالثة معتقلين من أبناء مخيم خان الشيح •

 " ضحية من أبناء مخيم الرمل قضوا منذ بداية األحداث في سورية53" •



 

  آخر التطورات: 

، تقريرًا  2020حزيران/ يونيو   16أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم 

 توثيقيًا حمل عنوان " مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك بين الرفض والقبول".

 

ناول التقرير من خالل قسمين رئيَسين أبرز المبادرات التي جرت خالل الفترة الممتدة بين نهاية  ت ي

سواء األهلية منها أو الفصائلية أو   2018مايو  -أيار 22و  2012ديسمبر  - كانون األول

الرسمية، التي تم توثيقها عبر العمل الميداني من داخل المخيم، والرصد والتوثيق ألبرز 

التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية الفلسطينية والسورية فيما يتعلق بملف تحييد المخيم  

خالل ملحق بأهم تلك التصريحات والتفاعالت الرسمية والشعبية مع  ورفع الحصار عنه، من  

 قضية حصار مخيم اليرموك.

من جانبه أشار قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل إلى أنه واجه ثمة صعوبات  

ية  وعقبات برزت أمامه أثناء إعداد التقرير منها؛ صعوبة التمييز بين المبادرات األهلية والفصائل



 

أو الرسمية، حيث كانت جميع هذه الجهات أطراًفا فيها للوصول إلى حل يحّيد المخيم ويرفع 

الحصار عنه، ويضمن خروج المسلحين وعودة األهالي المهجرين منه، كما برز عامل التاريخ أو  

لتفاوض اسم المبادرة عائًقا إضافيًّا لتعذر التعرف على اسم المبادرة أو التاريخ الدقيق الذي تم ا

 فيه، وقد تم التغلب عليه من خالل تسمية المبادرة بالتاريخ الذي تم رصدها ونشرها فيه نظريًّا. 

بنان،  من جهة أخرى اتهم عدد من النشطاء ومؤسسات أهلية فلسطينية وكالة "األونروا" في ل

بالفساد والتخبط وسوء التخطيط واإلدارة، على خلفية أداء موظفيها السلبي خالل توزيع 

المساعدات النقدية وما شابها من أخطاء وتجاوزات حالت دون تحقيق الحد األدنى من تطلعات  

 الالجئين البسطاء الحالمين بتأمين لقمة عيشهم بعيدًا عن النيل من كرامتهم.

 

جان األهلية لفلسطينيي سورية في لبنان طالبوا وكالة غوث وتشغيل الالجئين  وكان عدد من الل

الفلسطينيين "األونروا" بفتح تحقيق عاجل مع موظفيها المشرفين على ملف توزيع المساعدات 



 

النقدية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات فساد أو رشوة 

 أو سمسرة. 

فرج النظام السوري عن ثالثة معتقلين من أبناء مخيم خان الشيح، خالل في ملف المعتقلين أ

عقب ابرام اتفاق المصالحة بين    2019و  2018األيام القليلة الماضية بعد اعتقالهم خالل عامي 

 المعارضة السورية والنظام. 

 

ارير كيدية  وقال مراسل مجموعة العمل إن المعتقلين الثالثة تم اعتقالهم في فترات مختلفة بعد تق

بسبب خالفات شخصية، في حين كان أحد المعتقلين موظفًا اداريًا لدى أحد الفصائل الفلسطينية  

 الموالية للنظام. 

وتتحفظ مجموعة العمل عن ذكر أسماء المفرج عنهم خوفًا من المالحقة األمنية التي قد تطالهم  

 وتطال أقاربهم من جديد. 



 

مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد بدوره كشف فريق الرصد والتوثيق في 

" ضحية  53الضحايا من أبناء مخيم الرمل في الالذقية منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى "

بطلق ناري، بينما قضى    12برصاص قناص، و  2قضوا تحت التعذيب، فيما قضى  36بينهم  

 حية. بسبب اختطافهما وقتلهما بعد ذلك، وشخص توفي أثر أزمة ص 2

 

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 

 " ضحية.4048سورية قد بلغ " 


