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 العدد 3100

" 2020تقارير خاصة بفلسطينيي سورية خالل عام  8مجموعة العمل تصدر  " 

 إطالق الرصاص على المنازل السكنية بمخيم درعا •

 نازحو مخيمي المحمدية ودير بلوط يشكون ضعف العناية الطبية  •

 سنوات 7النظام يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد أيمن أبو حسين" منذ  •

 ى ملك" للعائالت من والية إلى أخريتركيا: طريقة جديدة لنقل "الك •



 

 آخر التطورات 

العمل من اجل  العام    أصدرت مجموعة  تقارير خاصة  2020فلسطينيي سورية خالل  ثمانية   ،

والتوثيقية   والحقوقية  القانونية  المواضيع  من  عدداً  تناولت  سورية،  من  الفلسطينيين  بالالجئين 

 واستبياناً إلكترونياً. 

" فلسطينيو سورية ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار"    2019ويعد تقريرها الميداني السنوي لعام  

أشملها، يسلط الضوء على مجمل جوانب الحياة والمشكالت واالنتهاكات، والتطورات  أكبرها و

الضحايا   قضية  وتناول  انتشارهم،  مناطق  شتى  في  سورية  فلسطينيو  لها  تعّرض  التي  العامة 

 والمعتقلين الفلسطينيين. 

 

تالشي  تقارير، أولها "مخيم اليرموك رباعية ال   3وفيما يخص مخيم اليرموك، أصدرت المجموعة  

عطاء، تهجير، توريط، تدمير"، يرصد الكتاب أبرز األحداث خالل أربع فترات مفصلية في تاريخ  

 . 2020ولغاية نهاية نيسان / ابريل  2011مخيم اليرموك منذ آذار مارس 

والتقرير الثاني الخاص بمخيم اليرموك، حمل عنوان " مبادرات ومفاوضات تحييد مخيم اليرموك  

ول"، والتقرير الثالث، حمل عنوان "مخيم اليرموك ماذا وراء المخطط التنظيمي  بين الرفض والقب

 الجديد؟". 

الالجئين   أمالك  على  االستيالء   " عنوان  حمل  حقوقياً  توثيقياً  تقريراً  المجموعة  أصدرت  كما 

الفلسطينيين في سورية"، يلقي التقرير الضوء على حاالت نزع الملكية لعائالت فلسطينية مهجرة  

بعنوان "جيش التحرير    من توثيقياً  سورية خالل األزمة السورية، وأصدرت المجموعة تقريراً 

تاريخياً موجزاً لنشوء جيش التحرير الفلسطيني، ويعرض   الفلسطيني في سوريا؟" يقدم عرضاً 



 

والزمان   المكان  حسب  وتوزعهم  القتال،  جبهات  على  سقطوا  الذين  للضحايا  ميدانياً  رصداً 

 واألسباب. 

وينذر التقرير واألرقام الواردة    - الذي هو نتيجة استبيان إلكتروني-ا صدر للمجموعة تقريراً  كم

فيه بخطورة أوضاع الطلبة الفلسطينيين في سورية نتيجة األزمة االقتصادية، وتدهور الوضع  

 المعيشي، وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم التعليمية. 

قع القانوني لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى  وأصدرت المجموعة تقريراً حمل عنوان "الوا

تركيا".، يتناول التقرير أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا، والمصاعب والعقبات  

 التي يواجهونها جراء عدم استقرار أوضاعهم القانونية في تركيا.  

صدار تقريرها التوثيقي  ( بإ2020هذا واختتمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العام ) 

( والذي يصدر بشكل يومي باللغتين العربية واإلنكليزية مسلطاً الضوء على  3092اليومي رقم )

االنتهاكات التي تعرض لها فلسطينيو سورية خالل الحرب السورية، وتشير مجموعة العمل إلى  

اليومية   التقارير  إلى  الوصول  الحقوقية  والمؤسسات  للباحثين  تتيح  واحصاءات  أنها  والخاصة 

 الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين الموثقين لديها عبر موقعها اإللكتروني. 

إلى ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل، إن مجموعة موالية للنظام السوري استهدفت منازل مخيم  

درعا بطلقات الرصاص وخاصة المرتفعة منها، ما أثار الخوف بين السكان، وقال المراسل إن  

موعة يقودها القيادي السابق في المعارضة "مصطفى المسالمة" الملقب بالكسم، ويستهدف  المج

ويقدر عدد العائالت الفلسطينية التي عادت إلى مخيم درعا  ،  األحياء السكنية بين الحين واآلخر

 عائلة فلسطينية.   800بنحو   2020لغاية شباط  

 



 

يمي المحمدية ودير بلوط، من ضعف  إلى شمال سورية، اشتكى النازحون الفلسطينيون في مخ

( التركية، وقال النازحون في  AFADالعناية الطبية التي توليها الحكومة المؤقتة ومنظمة آفاد )

شكواهم يفتقر المستوصف الطبي في مخيم المحمدية إلى الخبرة الطبية في مرض األطفال، وعدم  

 . قدرة الطبيب المسؤول في تشخيص أمراض أطفالهم 

صيدالني في المستوصف الطبي ال يصرف الدواء كامالً للحاالت المرضية، وفقاً لألهالي،  كما أن ال

ما يضطرهم إلى طلب العالج خارج المستوصف لمعاينة أطفالهم معاينة صحيحة وكتابة الدواء  

 المناسب. 

أبو حسين"   أيمن  الفلسطيني "محمد  الشاب  اعتقال  السوري  النظام  يواصل  المعتقلين،  في ملف 

في    7منذ    1986ليد  موا السوري  للنظام  التابعة  الشعبية  اللجان  اعتقله عناصر  سنوات، حيث 

 واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وهو من أبناء مخيم اليرموك.    2013  -4  -27جرمانا بدمشق يوم  

 

على صعيد مختلف، قال موقع "تركيا بالعربي" إنه تم إيجاد طريقة جديدة من أجل نقل بطاقة  

الفلسطينيون  الحماية   الالجئون  يحرم  حيث  أخرى،  إلى  والية  من  للعائالت  "الكملك"  المؤقتة 

والسوريون المقيمون في والية غير الوالية التي استخرجوا منها الكيملك، من الخدمات الطبية  

 وتثبيت منازلهم في النفوس، والتعرض لمخالفة مالية. 

اليتك األصلية وال تستطيع الحصول على  وأضاف الموقع " في حال كنت تقيم في والية غير و  

 إذن نقل إلى هذه الوالية، وكان لديك أطفال فقم بتسجيلهم في المدرسة بعد أن تص 


