
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيدار تطرح ملف مهجري دير بلوط أمام نائب والي اسطنبول •

 محققو جرائم الحرب باألمم المتحدة يطالبون النظام السوري بكشف مصير المعتقلين •

 النظام السوري يتكتم على مصير الفلسطيني "محمد أبو شنار" للسنة السادسة •

مجموعة العمل تصدر تقريراً تحت عنوان: "فلسطينيو سورية في مصر ورحلة البحث عن "

 "اللجوء

    2218  العدد
30-11-2018 



 

 آخر التطورات

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا توثيقيًا ميدانيًا بعنوان "فلسطينيو سورية 
رحلة البحث عن اللجوء"، يرصد التقرير أوضاع الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى في مصر و 

 .2018نوفمبر  -وتشرين الثاني 2011مارس  –مصر خالل الفترة الواقعة بين آذار 

( صفحة أوضاع الجالية الفلسطينية السورية في مصر من كافة 20يتناول التقرير الذي يقع في )
 عيشية واالقتصادية والصحية.الجوانب القانونية والم

وأفرد التقرير بحثًا خاصًا استطلع خالله أراء الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر حول 
أوضاعهم القانونية والمعيشية، حيث أجمعت اآلراء على أن الالجئ الفلسطيني السوري في مصر 

لوافد أي السائح، مما يسقط عنه ال يعامل معاملة الالجئ، أسوة بأقرانه السوريين وإنما معاملة ا
صفة الالجئ وبات مكشوًفا وال يتمتع بأي غطاء قانوني دولي من قوانين حماية الالجئين ما أدى 
إلى حرمانه من حصوله على حق اإلقامة وبطاقة اللجوء الذي يمنح بموجبها المرء الخدمات 

 الالزمة لمعيشته كاإلقامة والمساعدات المالية واإلغاثة.

 
التقرير على أوضاع الفلسطينيين السوريين الذين دخلوا مصر من السودان بطريقة غير  وركز

نظامية، معتبرًا أن وضعهم أسوأ بكثير من سواهم وال يمكن تسوية وضعهم مع السلطات المصرية 
مطلقًا، وهم بذلك أشبه بمن في سجن كبير غير قادرين على الحركة والتنقل والعمل وتعليم 



 

سفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية )موانئ ومطارات( وفي حال اضطرار أحدهم أبنائهم وال
 للسفر يجب عليه أن يعود إلى السودان كما أتى.

كما سلط الضوء على دور كل من السفارة الفلسطينية في مصر، والفصائل واتحاد المرأة 
ًا إلى نشاط الفلسطيني الفلسطينية وكيفية تعاطيهم وتعاملهم مع الجئي فلسطينيي سورية، معرج

 السوري وحراكه االجتماعي واندماجه بالمجتمع المصري.

فيما شّدد التقرير على ضرورة تأمين الحماية القانونية لالجئ الفلسطيني السوري عبر تطبيق 
على اعتبار وجودهم خارج مناطق عمل ألونروا، والعمل على  1951اتفاقية الالجئين لعام 
من خالل تأمين المساعدات المالية والغذائية لهم وتزويدهم ببطاقات اللجوء التخفيف من مأساتهم 

 الالزمة ما يمكنهم من وضع قانوني أمام السلطات المصرية.

 التالي:لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط 

rts/special/palsyria_eg.pdfhttp://www.actionpal.org.uk/ar/repo 

ا، عرضت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين أوضاع الالجئين الفلسطينيين وفي تركي
المهجرين للشمال السوري في اللقاء الذي دعا إليه والي اسطنبول لمناقشة أوضاع الالجئين في 

 نوفمبر في مقر الوالي بمدينة اسطنبول. 28تركيا يوم أمس األربعاء 

رين قسرًا إلى مخيم دير بلوط شمال سورية، وما حيث تم استعراض أوضاع الفلسطينيين المهج
يعانون من مآسي نتيجة افتقار المخيم ألبسط مقومات الحياة في ظل فصل الشتاء القاسي 

 والعيش في الخيام الذي انعكس سلبا على حياة الالجئين هناك.

اجل للتخفيف من جانبه وعد السيد "ياشار اكسان يار" نائب والي اسطنبول وفد فيدار بالتحرك الع
 من معاناة مهجري دير بلوط.

كما طرح الوفد خالل اللقاء المشاكل التي تواجه الالجئين الفلسطينيين في تركيا المتعلقة بحملة 
 الوثائق وضرورة تنظيم أوضاع حامليها فيما يتعلق باإلقامة واذونات العمل والتعليم والصحة.

لسوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال ا
وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعًا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجًزا كبيًرا في عدم 

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


 

توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم 
تخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات اإلنسانية و 

 اتجاههم.

وفي سياق آخر، طالب محققو جرائم الحرب باألمم المتحدة النظام السوري والقوات الموالية، 
 الكشف علنًا عن مصير المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء.

اختفوا وهم قيد  وقال المحققون يوم أمس "إّنه يتعّين على النظام السوري، إبالغ أسر من
 االحتجاز بما حل بأقاربها، وتقديم سجالت طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم".

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سورية "إن من حق األسر معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها 
ر سالم دائم إلنهاء والتمكن من تسلم رفاتهم، مشيرة إلى أنه ال يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرا

 .الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة"

 
وأضافت اللجنة الدولية للتحقيق: "من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد االعتقال وقعت في مراكز 
 اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري، لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم

 الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين".

وأردفت اللجنة قولها، أنه في كل الحاالت تقريبًا أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت 
ألسرهم إلى أن سبب الوفاة هو "أزمة قلبية" أو "جلطة"، و"بعض األفراد من المنطقة الجغرافية 

 شير إلى إعدام جماعي".ذاتها توفوا في التاريخ نفسه، فيما يحتمل أن ي



 

ونوهت اللجنة إلى أنه في أغلب الحاالت كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري 
 أو مستشفى المجتهد، وكالهما يقع قرب دمشق، لكن ال يذكر اسم مركز االعتقال.

( حالة اعتقال واختفاء قسري يواصل النظام 1712هذا وكشفت مجموعة العمل عن توثيقها )
( ضحية من الفلسطينيين تحت التعذيب في سجون 560التكتم على مصيرهم، وقضاء أكثر من )

 النظام السوري.

وفي السياق، تواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد حسن أبو 
ار" للسنة السادسة على التوالي، حيث قامت مجموعات موالية للنظام في شارع نسرين شن

، وإلى اآلن ال يعرف مصيره 27/10/2012المجاور لمخيم اليرموك باعتقال أبو شنار في تاريخ 
 أو مكان اعتقاله.

 وكانت عائلة أبو شنار ناشدت عبر مجموعة العمل الفصائل الفلسطينية بالعمل على إطالق
اعتقاله سراحه إلى جانب جميع المعتقلين من سجون النظام السوري، وناشدت بعد شهر من 

األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة "د. طالل ناجي" ووعد 
بمتابعة أمره واإلفراج عنه لكن إلى اآلن لم يتم اإلفراج عنه وال حتى معرفة مصيره وال يعلم إن 

 كان حيًا أو ميتًا األمن السوري".

 ولديه ومتزوج دمشقعامًا وهو من سكان حي التضامن في  38يشار إلى أنه يبلغ من العمر 
 فتح حركة في قيادياً  عضواً  كان والذي" شنار أبو حسن" الفلسطيني الشهيد ابن وهو أطفال، ثالثة
 .مؤسسيها ومن

 


