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 2510: العدد

 من األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة إلى مساعدة للتأهب لفصل الشتاء  %100األونروا:  •

 الناشط الفلسطيني "بشار المصلح" ما زال مغيباً داخل السجون السورية  •

 العائالت الفلسطينية العائدة من سورية إلى غزة تشكو اإلهمال والتهميش  •

18-09-2019 

 "مجموعة العمل: الشــرائح الهشــة فــي المجتمــع الفلســطيني هي األكثر تضرراً من الحرب في سورية"



 

 آخر التطورات

لتــي قدمهــا فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمل من أجل وضحــت اإلحصائيــات ا
فلسطينيي سوريا أن الشــرائحّ  الهشــة فــي المجتمــع الفلســطيني مــن الشــيوخ والنســاء واألطفــال قــد 

ي اندلعت في  والظــروف الموضوعيــة التــي وجــدوا فيهــا والحرب الت تضــررت بشــكل مباشــر نتيجــة
 . 2019وحتى حزيران/ أغسطس من عام  2011سورية منذ عام  

( أنثى، بينمــا  478( مــن المجمــوع العــام للضحايــا بمــا يعــادل )%12,21فقــد شــكلت اإلنــاث )
  ( طفاًل،250( أي ما يعادل )%6,27)بلغــت نســبة األطفــال إلــى البالغيــن مــن عــدد الضحايــا 

 ( بالغًا.3737( مــن الذكــور البالغيــن أي )%93,71مقابل )

 
لى أنه واجه صعوبة ومعانــاة فــي إحصــاء إوأشار فريق الرصد والتوثيق فــي مجموعة العمل 

العــدد الحقيقــي لألطفــال والنســاء بســبب صعوبــة الحصــول علــى جميــع البيانــات الخاصــة لعــدد 
يا، ومــن ضمنهــا تفاصيــل العمــر، وعــادات المجتمــع المحافــظ الــذي يمتنع إعطــاء  مــن الضحا

 معلومــات عــن النســاء اللواتــي تعرضــن لالضطهــاد.

وكانت مجموعة العمل أشارت إلى أن اآلالف مــن أبنــاء الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية 
قتاليــة المباشــرة، فيمــا ســقط العشــرات أيضــا بشــكل غيــر مباشــر علــى  سقطوا نتيجــة األعمــال ال

طريــق الهجــرة نتيجــة الغــرق فــي البحــر، أو التعــرض لألزمــات الصحيــة أثنــاء عبور الصحــاري 
 اء محــاوالت العبــور.أو البحــار، أو التعرض إلطــالق الرصــاص علــى حــدود الــدول المجــاورة أثنــ



 

من جهة أخرى أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  
من األسر الفلسطينية   %100بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، ووفقًا لقاعدة بياناتها، أن  2018

سبب أوضاعهم المعيشية  السورية في األردن بحاجة إلى مساعدة للتأهب لفصل الشتاء، وذلك ب
 وظروفهم االقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم. 

% من الالجئين الفلسطينيين من سوريا   31وكانت وكالة الغوث أشار في ذات التقرير إلى أن31
 المسجلين لديها هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما يزيد من ضعفهم. 

يو سورية في األردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد هذا ويعاني فلسطين 
اضطرار معظمهم إلى دخول األردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات األردنية القطعي  

 لدخول أي الجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.

واصل اعتقال الناشط اإلغاثي واإلعالمي  في سياق مختلف مازالت األجهزة األمنية السورية ت
سنوات، وتم اعتقاله مع ابن عمه "علي عبد الكريم   6الفلسطيني "بشار تيسير مصلح" منذ 

، علمًا أنه وحيد ألهله، وهو طالب في كلية الحقوق، ومن  2013-01-11المصلح" بتاريخ 
 أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 
قالت مجموعة العمل إنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين   من جانبها

الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري  
بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، وأشارت مجموعة العمل إلى وثقت حتى  

 ( معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية. 1768اليوم )



 

أما في غزة شكت العائالت الفلسطينية العائدة من سورية إلى قطاع غزة من اإلهمال والتهميش، 
وسوء أوضاعها المعيشية واإلنسانية، كما تواجه تلك العائالت العديد من األزمات االقتصادية  

جهة، وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود  بسبب الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة من
مورد مالي ثابت يقتاتون منه، إضافة لتقصير الجهات الرسمية والفصائل واألونروا وعدم تحمل  

 مسؤولياتها تجاههم.

ملحوظًا خالل السنة  انخفاضاً هذا وشهدت أعداد الفلسطينيين العائدين من سورية إلى غزة 
أسرة   150( الجئ إلى نحو 1000عائلة ) 360من  العدد  ض انخفالحالية والماضية، حيث 

، نتيجة عمليات لم شمل العائالت ضمن ملفات  2019( شخصًا حتى منتصف حزيران 400)
اللجوء إلى أوروبا، وتدهور األوضاع االقتصادية وعدم القدرة على القيام بأعباء الحياة في غزة  

 والجمعيات االغاثية.  والمؤسسات والتقليصات االغاثية سواء المقدمة من األونروا 


