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2020مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تصدر تقريرها الميداني السنوي لعام   

 مخيم النيرب.. إعالن حالة الطوارئ بسبب تفشي كورونا •

 ئق السفر أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سوريةتجديد وثا  •

 السطو والسرقة هاجسان يؤرقان أهالي مخيم درعا  •

 مخيم خان الشيح.. مطالبات بإيجاد حلول لمشكلة المياه  •

 



 

 التطورات آخر

أجل   من  العمل  مجموعة  أصدرت  الذات"  عن  البحث  رحلة  سورية  "فلسطينيو  عنوان  تحت 
سو لعام  فلسطينيي  السنوي  امليداني  تقريرها  العامة  2020رية  األوضاع  يرصد  الذي   ،

 .لفلسطينيي سورية

 

( صفحة الضوء ىلع التغيرات التي طرأت ىلع األوضاع العامة  172يسلط التقرير الذي يقع يف )
، وفق آلية منهجية توخت الدقة  2020لالجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية أثناء عام  

يف رسم املشهد الحقيقي للحالة الفلسطينية السورية من خالل تناول أهم  واملوضوعية  
  .املؤشرات الدالة عليها كاالقتصادية واالجتماعية والصحية والتعليمية وحقوق اإلنسان

داخل   الفلسطينيين  الالجئين  تجاه  والفصائلي  والرسمي  الدولي  الحراك  التقرير  يرصد  كما 
من التوصيات التي من شأنها النهوض بالحالة العامة لالجئين  سورية. ويختم التقرير بمجموعة  

 .وتأمين الحياة اآلمنة والكريمة لهم

االنتهاكات   غالبية  سورية،  فلسطينيي  أجل  من  العمل  مجموعة  يف  الرصد  فريق  ووّثق 
العام   السوريون منذ  الفلسطينيون  التي تعّرض لها الالجئون  لتوثيق مرحلة   2011واألحداث 

راحل اللجوء الفلسطيني، وإعداد الوثائق الالزمة للدفاع عن حقوقهم يف مختلف  مهمة من م
 .املحافل الدولية والقانونية 



 

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير إصدار ثمانية تقارير توثيقية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية  
إلى2019،  2018،  2017،  2016،  2015،  2014لألعوام   ا  3150باإلضافة  وثق  اليومية  تقريرًا  لتطورات 

  .ألحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البالد

مخيم  ب يف مقر لواء القدس حالة الطوارئ   يبط لايف حلب أعلن مركز تداوي الخيري املجاني 
طالب   من  كبير  عدد  إصابة  الفحوصات  إثبات  بعد  وذلك  الفلسطينيين،  لالجئين  النيرب 

    .داملدارس يف املخيم بفايروس كورونا املستج

 

هناك شكوك بإصابة مدرس تابع ملدرسة  من جانبه أكد مراسل مجموعة العمل يف حلب أن  
أذار/ مارس مسحة بمشفى زاهي أزرق،    9يوم الثالثاء  رى  (، وقد أج19عكا لألونروا بـ )كوفيد  

النتيجة بانتظار  أنوهو  إلى  بعض    ، مشيرًا  من وجود  تأكدها  من  وبالرغم  مدرسة عكا  إدارة 
االصابات بين الطلبة بكورونا إال أنها لم تقم باتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة وإغالق الشعبة  

 .والكادر التدريسي وفرضت عليهم ارتداء الكمامات بل اكتفت بالتعقيم للطالب

ة يف مخيم النيرب أفادت يوم أول أمس االثنين ملجموعة العمل، باشتباه  وكانت مصادر مطلع
طالبًا يف    55إصابة عشرات الطالب يف مدارس املخيم بفيروس كورونا، وذكرت املصادر أن  

  10شعبة صفية بإعدادية عكا التابعة لوكالة األونروا مشتبه بإصابتهم، إضافة إلى أكثر من  
 دبوسة للبنات. حاالت من ثانوية مصطفى أبو 

من جهة أخرى يعاني اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج من  
تكاليف   ارتفاع  بسبب  وذلك  السورية،  وثائق سفرهم  تجديد  كبيرة يف  مصاعب  من  سورية 

 .التجديد من جهة وصعوبة اإلجراءات من جهة أخرى



 

ل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق  حيث يعام
دوالر أمريكي    800دوالر أمريكي مع االنتظار أو    300السفر، وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو  

 .خالل ثالثة أيام، وغالبًا ما يتم تجديد وثيقة السفر ملدة عامين فقط

 

فيما يجد الالجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب االزدحام  
القنصلية   من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة املواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو 

 .دوالر أمريكي  300يعملون ىلع بيع املواعيد مقابل مبالغ مالية تصل يف بعض األحيان إلى  

اإلقامة يف   الجدير ذكره أن وثيقة السفر سارية املفعول هي شرط اساسي للحصول ىلع 
 .معظم البلدان التي لجأ لها فلسطينيو سورية

باالنتقال إلى جنوب سورية تشهد معظم مدن وبلدات محافظة درعا بشكل عام ومخيم درعا  
السرقات وتطال منازل  بشكل خاص، حاالت سرقة وسطو مسلح بشكل يومي، حيث تتنوع تلك  

  .املخيم جميعها دون التفريق بين أسرة ميسورة الحال وأخرى فقيرة

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل يف مخيم درعا فأن تلك السرقات غالبًا ما تتم من قبل مجموعة  
صوص ومتعاطي الحشيش والحبوب املخدرة، الذين ال هم لهم سوى تأمين املال من  لمن ال

  .ملواد التي أدمنوا عليها وجعلتهم بال وازع أخالقي أو ضميرأجل شراء تلك ا

من جانبهم طالب األهالي الجهات املسؤولة عن املخيم بتشكيل مجموعة أمنية مهمتها  
التي تفشت بشكل كبير يف اآلونة   حمايتهم من السطو والسرقة ووضع حد لهذه الظاهرة 

  .األخيرة



 

 

خان   مخيم  أهالي  اشتكى  مختلف  سياق  دمشق  يف  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  الشيح 
الغربي، من انقطاع مياه الشرب عن منازلهم وحاراتهم، لفترات زمنية طويلة، األمر الذي يضاعف  

 .معاناتهم املعيشية واالقتصادية، ويعرض حياتهم للخطر، يف ظل انتشار جائحة كورونا

بضرورة واملختصة،  املعنية  الجهات  املخيم  سكان  طالب  إلى    بدورهم  املياه  ضخ  إعادة 
منازلهم، وعدم قطعها نهائيا، خاصة يف هذه اآلونة التي هم بحاجة ماسة للمياه من أجل  

  .19النظافة، ومواجهة فيروس كورونا كوفيد 

 

بدوره قال مراسل مجموعة العمل يف مخيم خان الشيح، إن العديد من األسر ال تمتلك القدرة  
الصهاريج، لس املياه من  البطالة، وعدم وجود دخل  ىلع شراء  وانتشار  املادية،  أوضاعها  وء 

لتحسين   املناشدات،  من  العديد  أطلقوا  قد  كانوا  املخيم  أن سكان  إلى  ثابت، مشيرًا  مادي 
 .أوضاعهم املعيشية، وتأهيل البنى التحتية للمخيم

 


