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"مجموعة العمل ومركز العودة يصدران النسخة االنكليزية من التقرير التوثيقي السنوي لعام 2017
"حياة تحت القيود"
• فلسطينيو سورية في مصر معاناة قانونية واقتصادية ومعيشية مستمرة
• كرينبول :الطالبة الفلسطينية السورية "آية عباس" وأمثالها هم وراء قرار فتح مدارس األونروا
• معهد دمشق المتوسط  DTCيعلن عن دورات مجانية لالجئين الفلسطينيين

آخر التطورات
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني في لندن التقرير
التوثيقي السنوي لعام  2017باللغة االنكليزية تحت عنوان "حياة تحت القيود" التقرير الذي يقع
في ( )93صفحة من القطع المتوسط يرصد األوضاع العامة لفلسطينيي سورية خالل عام
.2017
كما يتناول تفاصيل دقيقة مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية وفق منهجية
صورت الواقع المعيشي والميداني واإلنساني والصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية ،باإلضافة
تمر فيها تلك األماكن واألشخاص من قصف وتدمير واعتقاالت.
إلى أبرز األحداث اليومية التي ّ
متطرقاً إلى األوضاع العامة لالجئين الفلسطينيين المهجرين خارج سورية ،سواء في دول الجوار

أم في الدول التي هاجروا إليها أو التي علقوا فيها أثناء محاوالتهم للوصول إلى أوروبا.

فيما خصص التقرير محو اًر خاصاً تناول قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين ،حيث يتضمن
إحصاءات المعتقلين والضحايا الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

وبحسب التقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وثّقت سقوط ( )205ضحايا

فلسطينيين خالل عام  2017منهم ( )12الجئاً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري
من مجمل المعتقلين الـ ( )1644ليرتفع عدد ضحايا التعذيب واالختفاء القسري طوال األزمة

السورية إلى ( )475ضحية ،كما وثق التقرير اعتقال ( )28الجئاً فلسطينياً بمقابل اإلفراج عن

( )25معتقالً تم توقيفهم لفترات مختلفة.

وتوثّق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،باعتبارها مؤسسة حقوقية إعالمية تتابع الشأن

الفلسطيني السوري ،االنتهاكات واألحداث التي أصابت الالجئين الفلسطينيين السوريين من خالل
عملية الرصد والمتابعة عبر شبكة مراسلين ميدانيين ومجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن
الفلسطيني ،لكتابة مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني ،وإعداد الوثائق الالزمة للدفاع عن
حقوق الالجئين في المحافل المحلية واإلقليمية والدولية.
لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير:
http://www.actionpal.org.uk/en/reports/special/prslifeunderrestrictions20
17.pdf
أما في مصر يشتكي فلسطينيو سورية من ضعف التمثيل الرسمي ،حيث أكد العديد من الالجئين
لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقصير السفارة الفلسطينية في القاهرة ،ومنظمة
التحرير الفلسطينية ،والمؤسسات الدولية في معالجة مشكالتهم المعيشية والقانونية.
وتتركز مشكالت فلسطينيي سورية في مصر على الجانبين االقتصادي والقانوني ،حيث يواجه
الالجئون الفلسطينيون العديد من العقبات خالل محاولتهم الحصول على اإلقامات في مصر،
بالرغم من تحقيق معظمهم للشروط المطلوبة للحصول على اإلقامة.
أما في الجانب االقتصادي فيعانون من غياب خدمات وكالة "األونروا" بشكل كامل بحجة أن
مصر تقع خارج أماكن عمل الوكالة المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين.
ووفقاً إلحصاءات غير رسمية فإن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر يبلغ قرابة ()6

آالف الجئاً.

في سياق مختلف قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" بيير
كرينبول" ،إن الطلبة ،من أمثال آية ،هم السبب وراء قراري بفتح مدارسنا في الوقت المحدد هذا
األسبوع ،على الرغم من العجز المالي الكبير الذي تواجهه األونروا.
وذكر كرينبول "إن العجز الموجود يقدر بنحو مئتي مليون دوالر "وهو عجز غير مسبوق في
تاريخ األونروا الممتد عبر سبعين سنة" ،مشي اًر إلى أن المجتمع الدولي مسؤول أخالقيا عن إدامة

الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة لالجئي فلسطين إلى أن تتم تسوية النزاع السياسي؛ ذلك أن
الكرامة ال تقدر بثمن".

وأكد كرينبول "أن الالجئين مثل آية عباس ال يتم تعريفهم من خالل نزوحهم الدائم بل من خالل
تصميمهم الكامل على تحقيق كامل إمكاناتهم البشرية ،ومثلما أثبتت هي والعديدين غيرها على
مدار السنين ،فإن الجئي فلسطين يعدون أحد أكثر الشعوب اجتهاداً في العالم إذا ما تم منحهم
الفرص واألدوات الالزمة ،ومرة بعد أخرى ،فإنهم يظهرون ارتباطهم غير العادي بالتعليم النوعي
والخدمات الحيوية األخرى التي نقدمها".
وشدد المفوض العام على عدم خذالن نصف مليون طالب مثل آية ،وقال :نحن ال يمكننا أيضاً
ّ

أن نشطب وج ودهم ،لقد قيل لالجئي فلسطين بأن يؤمنوا بعملية السالم إلى أن يتم التوصل إلى
"حل عادل ودائم" لمحنتهم وبعد عقود ،فإنهم لم يحظوا ال بعدالة وال بحل دائم".

في السياق أعلن معهد دمشق المتوسط  DTCالتابع لوكالة األونروا في دمشق ،عن دورات
مجانية لالجئين الفلسطينيين من حملة الشهادتين اإلعدادية والثانوية ،تشمل  26اختصاص فني
ومهني.
وقال المعهد عبر صفحته على الفيس بوك أن الدورات المجانية ستبدأ في النصف االول من
شهر ايلول  ،2018ويحق للطالب التسجيل في دورة واحدة فقط ،وأن المعدالت غير مطلوبة
كشرط للتسجيل.
وأضاف المعهد إلى أنه يتم قبول طلبات السوريين والفلسطينيين وعند اغالق التسجيل يخضع
المتقدمين لمقابلة للقبول ،مشي اًر إلى أنه تم قبول ( )419طلب حتى اآلن.

