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منهم  %85سوري في األردن  يفلسطينألف الجئ  17األونروا "
 "معرضون للخطر

 

 
 

 أحد عناصر مجموعة "قوات الجليل" الموالية للنظام يقضي في سورية. 

  شهور من اعتقاله 4اإلفراج عن أحد أبناء مخيم العائدين بعد. 

 فلسطينيو سورية في البقاع اللبناني برد الشتاء قاس والمساعدات شحيحة. 

  عائالت فلسطينية سورية خارج مخيم البص تشكو التهميش وتجاهل المؤسسات اإلغاثية

 في لبنان
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 ضحايا

حركة شباب العودة الفلسطينية" الموالية “ قضى الشاب "محمد منصور األحمد" أحد عناصر
ل مشاركته القتال إلى جانب الجيش النظامي في منطقة الجفرة بريف دير للنظام السوري خال

الزور شمال شرق سورية، وكان جناحها العسكري المسمى "قوات الجليل" أعلن في وقت سابق 
أنه يشارك في معارك تدمر وحلب ودير الزور والرقة، وبذلك يرتفع عدد الالجئين الفلسطينين 

(، بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة 3405رة في سورية إلى )الذين قضوا جراء الحرب الدائ
 .العمل من أجل فلسطيني سورية

ُيشار إلى أن عدد من الفصائل الفلسطينية تقاتل إلى جانب النظام السوري شكلت مجموعات 
مسلحة تقاتل إلى جانب النظام السوري، موزعة داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية وتشارك 

 .ألحيان في معارك مؤازرة للجيش النظاميفي بعض ا

 

 آخر التطورات

أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في احصائيات جديدة نشرتها على 
موقعها اإللكتروني أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في المملكة األردنية والمسجلين لديها 

 .الجئًا فلسطينيًا سورياً  17,000ما يقارب من  ، وصل إلى2016حتى نهاية أيلول 
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وأشارت األونروا إلى أن هؤالء الالجئين المسجلين لديها من أجل تلقي الخدمات والمساعدات 
منهم قد تم تصنيفهم على أنهم معرضون للخطر أو معرضون للخطر بشكل  %85المستهدفة، 

ظامي نتيحة للسياسة األردنية التي تم شديد، مشيرة إلى أنهم موجودون في األردن بشكل غير ن
 .والتي تحد من دخولهم القانوني للبالد 2013تطبيقها عام 

ووفقًا لألونروا فأن غياب الوضع القانوني قد أدى إلى تقليص سبل وصولهم إلى سوق العمل 
 .وعمل على زيادة مخاطر تعرضهم لالعتقال واالحتجاز واإلعادة القسرية

درجة عالية من انعدام األمن، فإنهم تقريبًا معتمدون تمامًا على األونروا  وحيث أنهم يعانون من
 .من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية

وتشير احصائيات سابقة لوكالة الغوث إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية 
 .( الجئاً 15500حوالي ) 2015إلى األردن بلغ عام 

ألردن يفرض قيودًا على دخول الفلسطينيين وسجل قيامه بإعادة بعض الجدير بالتنويه أن ا
الالجئين قسرًا إلى سورية حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات اإلنسانية 

 .والدولية

 4أحمد محمد سمور" بعد حوالي في غضون ذلك، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "
واقتاده إلى جهة مجهولة، وهو  2016/8/6ث قام األمن باعتقاله في يوم أشهر من اعتقاله، حي

من أبناء مخيم العائدين في حمص، وهو ممن سويت أوضاعهم قبل حوالي ثالثة أعوام، في 
 .العقد الثالث من العمر، من أهالي مدينة صفد في فلسطين

 



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

ين الفلسطينيين وثقت مجموعة يشار إلى أن األجهزة األمنية السورية تواصل اعتقال آالف الالجئ
( من أبناء مخيم العائدين ال يزال االمن يتكتم على 186( الجئ فلسطيني بينهم )1135العمل )

 .مصيرهم وأماكن اعتقالهم

وفي لبنان، يعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى منطقة البقاع اللبناني أوضاعًا 
الشتاء وتأثر المنطقة بالمنخفضات الجوية، والذي خلف  معيشية قاسية جدًا، خاصة في فصل

في السنين الماضية أضرارًا كبيرة، من تطاير أسقف بعض المنازل المغطاة "بالزينكو" وتطاير 
خيم الالجئين في حين دخلت المياه منازل أخرى في عدة مخيمات، خاصة تلك الواقعة على 

 .مشارف البحر

سوري من أبناء مخيم اليرموك اضطر للجوء إلى منطقة  يتساءل أبو محمد الجئ فلسطيني
البقاع عما قد تحمله األيام القادمة إن كانت البداية بهذه القسوة، حيث غرقت خيام ومنازل عدد 
من الالجئين نتيجة هطول األمطار بكثافة منذ عدة أيام، مضيفًا ماذا نفعل إذا ما اشتد علينا 

 .الصقيع والبرد والريح

 فلسطينيو سورية في البقاع التي تعتبر من أبرد المناطق اللبنانية من تدني درجات الحرارةويعاني 
انعدام الموارد المالية وتدهور أوضاعهم المعيشية الصعبة، حيث تنخفض درجات الحرارة فيها و 

 .درجة تحت الصفر، وأغلب األحيان تغطي الثلوج منازل تلك المنطقة 12إلى 
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ائالت الفلسطينية المهجرة من سورية في منطقة البقاع اللبناني وصل إلى نحو ُيشار أّن عدد الع
( عائلة، بحسب اإلحصائيات األخيرة التي أجرتها أحدى الجمعيات اإلغاثية في تلك 850)

 .المنطقة

وفي السياق، وردت رسائل عديدة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من عائالت 
إلى مدينة صور اللبنانية، تشكو فيها تجاهل المؤسسات اإلغاثية فلسطينية سورية مهجرة 

 .والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم

وبحسب تلك العائالت التي تقطن خارج المخيمات الفلسطينية في مدينة صور فأنهم يعانون 
ع صعبة التهميش وعدم إيصال المساعدات اإلغاثية لهم على حد قولهم، كما يشكون من أوضا

 .جدًا على كافة المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية

وما زاد من مأساتهم وفاقمها معاملة الحكومة اللبنانية لهم كنازحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة 
على الدولة اللبنانية، وعدم شعورهم باألمن واألمان نتيجة السياسات المتقلبة التي يمارسها األمن 

اآلخر بحجة انتهاء و  ههم وعدم تجديد إقاماتهم وحملة االعتقال التي يقوم بها بين الحينالعام اتجا
إقاماتهم، باإلضافة إلى ذلك ال تسمح الحكومة اللبنانية لالجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل 

 .على أراضيها

يبلغ حوالي  ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مدينة صور جنوب لبنان
في حين تشير احصائيات غير رسمية إلى انخفاض العدد اإلجمالي  ،( عائلة1000)

 .( ألف الجئ33للفلسطينيين السوريين في لبنان إلى )

 

 إحصائيات وأرقام حتى / 12/ كانون  األول– ديسمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .فلسطيني سوري في لبنانالجئ  (42,500)  •
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الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية  (6000)  •
 .2015يوليو 

 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000) •
 .2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من ) •
القيادة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( 1332( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1273العامة على المخيم لليوم )
 .( ضحية191( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )793يومًا، والماء لـ )

نظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة: الجيش ال •
 .( يوم على التوالي1126)

( يوم بعد سيطرة مجموعات 1318مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •
 .المعارضة عليه

 .( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )976مخيم درعا: حوالي ) •
مات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع مخي •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


