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مجموعة العمل ومركز العودة يصدران النسخة اإلنكليزية من التقرير "
وال"التوثيقي النصف سنوي   "فلسطينيو سورية بين التَّرحال والزَّ

 

 
 

  ينتظر أهالي المخيممفاوضات بين النظام والمعارضة في خان الشيح ومصير مجهول. 

  أرض -قوات النظام تقصف مخيم درعا بصواريخ أرض. 

 اعتقال أحد أبناء مخيم خان الشيح في جديدة عرطوز بريف دمشق. 
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 تقارير
أصدر كل من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني في لندن، 

الميداني النصف السنوي عن أوضاع فلسطينيي سورية النسخة اإلنكليزية من التقرير التوثيقي 
، الذي حمل عنوان 6102يونيو /يناير حتى حزيران/خالل الفترة الممتدة بين كانون الثاني

وال"  ".فلسطينيو سورية بين التَّرحال والزَّ

يتناول التقرير القضايا المتعلقة بفلسطينيي سورية في سبعة محاور، يركز المحور األول على 
 .الجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سوريةال

 
فيما يتناول المحور الثاني معاناة الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى الشتات الجديد في كل من 
لبنان وغزة وتركيا وأوروبا، في حين أفرد التقرير أربعة محاور تناولت المتاعب والمخاطر التي 

الالجئين على طريق الهجرة، وطرق الهجرة البديلة، وقضية العالقين على طريق الهجرة، تعترض 
 .والحراك المؤسساتي األوروبي داعم لفلسطينيي سورية

كما خصص التقرير محورًا خاصًا تناول فيه قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين، وبحسب 
ضحية فلسطينية ( 7623)وّثقت قضاء  التقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

وخارج سورية نتيجة محاوالت الوصول إلى أوروبا أو  ،داخل سورية نتيجة األعمال الحربية
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تعرضهم لحوادث قاتلة في مناطق لجوئهم الجديد منذ بدء األحداث الدامية في سورية ولغاية 
 .6102يونيو /حزيران

مدنيًا، ( 001)الجئًا فلسطينيًا، بينهم ( 037) 6102حيث قضى خالل النصف األول من عام 
 .مسلحًا فلسطينيًا نتيجة القتال إلى جانب النظام أو المعارضة( 15)فيما قضى 

إلى ذلك يؤكد التقرير أنه ال يزال سكان بعض المخيمات مهجَّرين بالكامل، كسكان مخيم سبينة 
مخيم اليرموك الذي بقي من وحندرات، ومخيمات أخرى هجرها نصف سكانها أو معظمهم، مثل 

مخيم خان الشيح و  ،6100ألفًا قبل األحداث عام ( 661)سكانه أقل من ثالثة آالف من أصل 
قبل عدة ( 66)ألفًا من أصل ( 06)الذي هجره أكثر من نصف سكانه، ولم يبَق فيه أكثر من 

 .سنوات قبل الحرب

ا على مناطق تخضع لسيطرة النظام، ويشير التقرير إلى أن معظم المهجَّرين والنازحين توزعو 
وأخرى لسيطرة المعارضة، فيما اختار الجئون آخرون مناطق في دول الطوق ودول االتحاد 

ألف الجئًا فلسطينيًا قد ( 51)األوروبي وشرق أسيا واألميركتين، حيث يشير التقرير إلى أن 
 .6102وصلوا أوروبا حتى النصف الثاني من 

صفحة االنتهاكات واألحداث التي أصابت الالجئين ( 061)ع في ويوثق التقرير الذي يق
، وفق عملية الرصد والمتابعة لشبكة 6102الفلسطينيين السوريين خالل النصف األول من عام 

 .المراسلين الميدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني

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

 .باإلضافة إلى أبرز األحداث اليومية لعمليات القصف والتدمير واالعتقال

ثاني من عام يشار أنه قد سبق هذا اإلصدار أربعة تقارير وثقت أحداث النصفين األول وال
والعديد من " تقرير حالة"باإلضافة إلى ( 6101)والنصفين األول والثاني من عام ( 6102)

 .التقارير الخاصة التي تناولت قضايا بعينها ذات صلة بالشأن الفلسطيني السوري 
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 :لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير

  باللغة االنكليزية اضغط هنا

http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/semiannual20161en.pdf 

 باللغة العربية اضغط هنا

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/62016.pdf 

 

  آخر التطورات

أكدت مصادر من داخل مخيم خان الشيح لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قرب 
وصول قوات المعارضة السورية المسلحة في خان الشيح والنظام السوري إلى اتفاق حول خروج 

 .الشيح نحو مدينتي إدلب ودرعا المعارضة المسلحة من بلدة خان

ساعة وذلك إلتمام الجولة ( 25)حيث أشارت المصادر إلى أن الطرفين قد اتفقا على هدنة 
 .الثانية من المفاوضات الجارية اآلن والتي قد تنتهي ويعلن عن نتائجها خالل الفترة القادمة

 
األسبوع كانت قد فشلت بسبب يذكر أن الجولة األولى من المفاوضات والتي عقدت قبل حوالي 

استمرار النظام السوري باستهداف المنطقة وتمسك مجموعات المعارضة السورية بشرط خروجها 
 .من المنطقة مع كامل عتادها وآلياتها إلى مدينة درعا

http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/semiannual20161en.pdf
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/62016.pdf
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ومن جهة أخرى يعيش أهالي مخيم خان الشيح حالة من التوتر والقلق جراء ما ينتظرهم من 
ل دخلت قوات النظام السوري إلى مخيمهم، كما يتخوفون من أن يتم إفراغ مصير مجهول، في حا

 .المخيم من قاطنيه كما حصل في بلدة داريا وغيرها من البلدات التي دخلها النظام السوري 

سبتمبر / الجدير باإلشارة إلى أن مخيم خان الشيح يعاني من حصار تام منذ مطلع شهر أيلول 
 .د جميع المواد الغذائية والطبية، وانعدام مقومات الحياة فيهالماضي، مما أدى إلى نفا

وعلى صعيد آخر، قصفت قوات النظام السوري أول أمس مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بعدد 
أرض، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، تزامن  –من الصواريخ من نوع أرض 

المعارضة السورية من جهة، والجيش النظامي من ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين قوات 
 .جهة أخرى على أطراف المخيم والبلدات المجاورة له

الجدير بالتنويه أن النظام السوري كثف في اآلونة األخيرة من استهدافه لمخيم درعا مستخدمًا 
منازل وممتلكات كافة أنواع األسلحة الثقيلة والصاروخية وأسطوانات الغاز، مما خلف دمارًا كبيرًا ب

 .المدنيين

 
  اعتقال

من أبناء " عبد دمحم عوض عيد"اعتقل األمن السوري منذ حوالي سبعة أيام الالجئ الفلسطيني 
مخيم خان الشيح، وذلك من قبل عناصر حاجز جديدة عرطوز في ريف دمشق التابع للنظام 

 .السوري 
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االعتقال لدى النظام السوري، بحسب الجئين من أبناء مخيم خان الشيح رهن " 011"يذكر أن 
 .اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية

 

 2102/ نوفمبر –الثاني تشرين/ 22/  حتى وأرقام إحصائيات فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئ فلسطيني  (6000)  •

 .6101يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .6102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 31)أكثر من  •
القيادة العامة  -وعات الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظامي ومجم: مخيم اليرموك •

يومًا، ( 0706)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0617)على المخيم لليوم 
 .ضحية( 011)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 337)والماء لـ 

الي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حو : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 0012)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0615)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 112)حوالي : مخيم درعا •
على التوالي، ( 11)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح •

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


