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 "مركز العودة في مداخلة أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف: أحوال الف لسطينيين في سورية في تدهور مستمر"

 معتق الً ف لسطينياً في سورية في ظل غياب أي تحرك رسمي ف لسطينيي للكشف عن مصيرهم 1637 •
 بعد تشريدهم، طالب مخيم جلين جنوب سورية يعودون لصفوف الدراسة •
"سوريا وليبيا واليمن" في غزة تطالب تطبيق قرار مجلس الوزراء    هيئة التنسيق الناطقة باسم ف لسطينيي •

 الق اضي بتحسين أوضاعهم



 

 آخر التطورات

اهتمامًا عاجاًل، ضمن الجلسة التي يخصصها مجلس حقوق اإلنسان للقضايا الملحة التي تتطلب 
سبتمبر مداخلة شفوية أمام الدول األعضاء في  19قدم مركز العودة الفلسطيني صباح الثالثاء 

 المجلس سلط خاللها الضوء على أوضاع فلسطينيي سورية في ظل الحرب الممتدة منذ سنوات.

تسببت بطردهم وحمل المركز في مداخلته المسؤولية األولى عن هذه المأساة إلى "إسرائيل" التي 
م وما تزال تحرمهم من حق العودة حتى يومنا هذا برغم القرارات الدولية 1948من ديارهم عام 

 التي تدعم وتؤيد هذا الحق.

 
وأوضح المركز أن أحوال الفلسطينيين في سورية ما تزال في تدهور مستمر، وأن عمليات االختطاف 

ميًا يجعل من المستحيل ضمان السالمة وحرية اق القانون تكاد تكون حدثًا يو طواإلعدام خارج ن
 الحركة ألي منهم.

وأورد المركز، على لسان سامح حبيب مسؤول قسم العالقات واالتصال، آخر اإلحصائيات التي 
تحت  469منهم  3557وثقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، حيث بلغ عدد الضحايا 

 من النساء والفتيات. 103عن  لال يقام السوري بينهم ما معتقلين لدى النظ 1636التعذيب، ونحو 

وفي سياق غير بعيد، تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
فلسطينيًا على األقل تم اعتقالهم في سورية معظمهم على يد األجهزة األمنية في  1637إلى أن 



 

مفقودًا لم يتم معرفة سبب اختفائهم في  304رية إلى سورية، في حين وصل عدد المفقودين في سو 
حين يرجح أن تكون النسبة الكبرى منهم قد تم اختطافها على يد "داعش" ومجموعات المعارضة 

 السورية المسلحة أو جهات أخرى.

يأتي ذلك في ظل صمت رسمي وفصائلي تام فيما يتعلق بالمعتقلين، حيث لم يشهد ملف المعتقلين 
ن قبل منظمة التحرير الفلسطينية أو السفارة الفلسطينية في دمشق أو فصائل الفلسطينية أي حراك م

 .أخرى 

في غضون ذلك، عاد طالب مخيم جلين جنوب سورية إلى صفوف الدراسة بعد تشريدهم من بلدة 
 عقب سيطرة لواء خالد التابع لتنظيم داعش. ،جلين بريف درعا الغربي

طالبًا وعدد من الكوادر التدريسية بدؤوا مزاولة  400إن أكثر من  وقال مراسلنا في جنوب سورية
في مدرسة قرية عمورية إحدى قرى حوض اليرموك الغربي  2017- 9 - 19العملية التعليمية يوم 

 جنوب سورية.

 
يشار إلى أن سكان جّلين تشردوا في العراء بوادي اليرموك وقرية زيزون والمزيريب عقب اقتحام 

من القرى في حوض اليرموك، فيما تحولت منطقة جّلين إلى مسرح للعمليات العسكرية داعش عددًا 
 وللقصف المدفعي والصاروخي مع مجموعات المعارضة المسلحة.

وفي قطاع غزة، حيث طالبت هيئة التنسيق الناطقة باسم الجئي الحرب من "سوريا وليبيا واليمن" 
و/ ر.ج .م 17/97/10وبرقم  2016-4-5بتاريخ  في القطاع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر

والذي ينص على تقديم مساعدة لعائالت الوافدين من الدول العربية الى المحافظات  2016لعام 



 

الجنوبية، وتوفير تأمين صحي لألسر غير المؤمنة صحيا، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل 
ر مساكن لهم بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة وبحث إمكانية توفير مشاريع مدرة للدخل وتوفي

 واإلسكان.

ووجهت الهيئة في ظل المصالحة الفلسطينية رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد هللا" 
تطالب فيها تطبيق قرار مجلس الوزراء من أجل العيش بالحد األدنى من الحياة الكريمة، بحسب 

 وصفها.

( فلسطينيي سوري يواجهون في قطاع غزة صعوبات معيشية غاية 1000يشار إلى أن حوالي )
في القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث يعانون من أوضاع اقتصادية مزرية، 
باإلضافة إلى عدم قدرتهم على تأمين السكن والعمل، وذلك بسبب األوضاع الكارثية التي يعيشها 

الحرب اإلسرائيلية" األخيرة، باإلضافة إلى الحصار المستمر منذ عدة " قطاع غزة، والتي تسببت بها
سنوات، فيما اشتكت العائالت مما وصفته بالتقصير الواضح بالتعامل مع معاناتهم من قبل وكالة 

 "األونروا" ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية.

 
 2017سبتمبر  -أيلول  22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3587) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1637) •
 امرأة.



 

رموك القيادة العامة على مخّيم الي –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1528يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1265انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1105)

( يومًا، والمخّيم 1601حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخّيم حندرات في  •
 ( يومًا.352يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 لف فلسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة أ8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


