
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2506 العدد

06-09-2019 

 

 "( تقرير يرصد أوضاع فلسطينيي سورية واالنتهاكات بحقهم2500مجموعة العمل: أصدرنا أكثر من )"

 الفلسطينيين السوريين والسوريين قرارات جديدة في السودان تثير مخاوف 

 أهالي مخيم النيرب يشكون إهمال صيانة شبكة الصرف الصحي 

 كرينبول: شهدنا محاوالت محمومة لنزع شرعية الوكالة والجئي فلسطين 

 



 

 

 التطورات خرآ

( تقارير يومية وثقت 2505قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إنها أصدرت )

الالجئ الفلسطيني السوري واالنتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ بداية الحرب في  خاللها معاناة

 وحتى اليوم. 2011سورية عام 

 

مشيرة إلى أنها تتيح للباحثين والمؤسسات الحقوقية الوصول إلى التقارير اليومية والخاصة 

 . اإللكترونيواحصاءات الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين الموثقين لديها عبر موقعها 

وأوضحت مجموعة العمل أنها تصدر تقاريرها باللغتين العربية واإلنكليزية، في إطار سعيها 

إليصال صوت الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية باإلضافة 

 إلى وسائل اإلعالم العالمية.

عة العمل العشرات من التقارير الخاصة فيما أصدر قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجمو

التي تناولت القضايا الهامة المتعلقة بفلسطينيي سورية كان أبرزها التقارير التوثيقية السنوية 

والتي توثق كافة مفاصل معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين، يصدر التقرير بالتعاون مع 

 مركز العودة الفلسطيني بشكل دوري كل عام.

عبر تضافر جهود العشرات من الناشطين اإلعالميين  2012انطلقت عام العمل مجموعة  وكانت

والحقوقيين في المخيمات الفلسطينية في سورية والعديد من الدول العربية واألوروبية التي 

يتواجد فيها الالجئون الفلسطينيون من سورية، مما مكن المجموعة من أن تصبح مصدراً رئيسياً 

 صاءات والمعلومات واألعمال التوثيقية المتعلقة بفلسطينيي سورية.لجميع اإلح



 

موجة من القلق والترقب بين أواسط الالجئين الفلسطينين السوريين والسوريين سادت إلى ذلك، 

بعد أعالن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، عن قرار بإعادة النظر في ملفات 

حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والنظر في مدى  األجانب المجنسين، خالل فترة

 استيفائهم الشروط القانونية،  إضافة إلى حمالت أمنية هدفها مراقبة إذن العمل.

 

من جانبه ذكر أحد أعضاء الجالية السورية في مدينة الخرطوم، أن السلطات السودانية  أمهلت 

يوماً،  30ية الموجودين على أراضيها مهلة األجانب من ضمنهم فلسطينيي سوروالسوريين 

 لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.

عائلة فلسطينية سورية موجودة في السودان تعاني من  100ووفقاً لمجموعة العمل أن حوالي 

أوضاع قانونية ومعاملتهم معاملة أجانب ال الجئين، والتكاليف المرتفعة لإلقامة وتسجيل األجانب 

ارنة بالالجئين السوريين في السودان. باإلضافة إلى األوضاع االقتصادية القاسية وإذن الدخول مق

 نتيجة غالء األسعار وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه.

ويتوزع الالجئون الفلسطينيون في السودان في العاصمة المثلثة فقط الخرطوم والخرطوم بحري، 

كل األجانب في السودان بامتيازات كثيرة في  وأم درمان، ويتمتع الفلسطيني السوري حاله حال

 إنشاء المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

في شمال سورية، اشتكى أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من إهمال المؤسسات 

 المعنية بشبكة مجاري الصرف الصحي في عدد من أحياء المخيم.



 

 

مياه الصرف الصحي في شارع الصيدلية تفيض منذ يومين، وتسبب إن ت مجموعة العمل: "وقال

إلى أن نزع أغطية المجاري  ة، مشير"أذى وإعاقة للمارين، إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة

 في الشارع يسبب خطراً على المارين وخاصة األطفال.

ية ومعيشية خانقة ويعاني سكان مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من أزمات اقتصاد

جراء الصراع الدائر في سورية، وذلك بسبب غالء األسعار وانعدام الموارد المالية وشَح 

 المساعدات اإلغاثية.

في غضون ذلك، أكد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  

الثمانية عشرة، "شهدت الوكالة  محاوالت )األونروا( بيير كرينبول أنه على مدار األشهر 

محمومة لنزع شرعيتها والعمل الذي تقوم به" داعياً إلى "الوقوف مع األونروا من أجل التنمية 

 البشرية لالجئي فلسطين ومن أجل المحافظة على االستقرار اإلقليمي"



 

 

بطلب عاجل  للمجلس وزراء الخارجية العرب، قدّم كرينبو 152ولدى مخاطبته في الجلسة 

 للدول العربية لمواصلة دعمها المالي والسياسي لالجئي فلسطين ولعمل ودور الوكالة.

وأشار في كلمته أن األزمة لم تنته بعد وهي ليست أزمة مالية صرفة، بل هي في األساس أزمة 

 سياسية ومتعلقة بمصير الجئي فلسطين ومستقبلهم.

تمثل في تكرار التأكيد بأن الجئي فلسطين هم وأوضح أن التحريف األكبر على اإلطالق ي

 "الالجئون الوحيدون على هذا الكوكب الذين تعتبر ذريتهم كذلك الجئين".

ولفت إلى أنه بموجب أحكام القانون الدولي ومبدأ وحدة العائلة يعتبر أطفال وأبناء أي الجئين 

المساعدة من األمم المتحدة، فهذا  سواء كانوا أفغانا أو صوماليين أو كونغوليين، الجئين تقدم لهم

 أمر ال يقتصر على الفلسطينيين.

وحّث المفوض العام جميع الدول األعضاء في جامعة الدول العربية على العمل الحثيث من أجل 

 تجديد والية األونروا من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة في الخريف.


