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ال  ( منهن100( الجئة فلسطينية قضين في سورية، وأكثر من )462)"
 "يزلن معتقالت في سجون النظام

 

 
 

 أزمات اقتصادية متفاقمة تعاني منها العائالت الفلسطينية النازحة بريف دمشق •

 أهالي مخيم الوافدين يشتكون من أزمات معيشية خانقة •

الشعور بالضياع وغياب الحاضنة القانونية والرسمية دفعت فلسطينيي سورية للهجرة من  •

 لبنان
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 آخر التطورات

( الجئة 462تشير االحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن )
ر والتعذيب فلسطينية قضين بسبب الحرب في سورية ألسباب متعددة منها القصف واالشتباكات والحصا

 حتى الموت.

( الجئة فلسطينية ال يزلن معتقالت في سجون األفرع 102فيما تمكنت المجموعة من توثيق أسماء )
 .األمنية التابعة للنظام السوري 

( ضحية، فيما وصلت 3527يذكر أن الحصيلة االجمالية للضحايا الفلسطينيين في سورية قد بلغت )
 قاًل، وذلك بحسب االحصائيات الموثقة للمجموعة.( معت1621حصيلة المعتقلين إلى )

 
وفي ريف دمشق تعاني المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها بسبب استمرار 

والكباس ودويلعة شرقي العاصمة دمشق،  ،الحرب في سورية إلى ريف دمشق الجنوبي ومناطق الدخانية
عدم وجود مكان يلجؤون إليه خاصة في و  البطالة بينهم،من أزمات اقتصادية متفاقمة، بسبب انتشار 

ظل االرتفاع الكبير في إجارات المنازل بشكل كبير إضافة إلى الشروط الكثيرة التي يفرضها أصحاب 
المنازل في تلك المنازل على األهالي، ومن جانبهم طالب األهالي وكالة األونروا ومنظمة التحرير 

مسؤولياتهم اتجاههم، والعمل على إعادتهم إلى مخيماتهم التي نزحوا عنها والفصائل الفلسطينية بتحمل 
 .مثل السبينة ومخيم اليرموك
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 50 مايقارب بمسافة دمشق لمدينة الشرقي الجنوب في يقع الذي مخيم الرمدانفي السياق يشتكي سكان 

جراء انعكاس تجليات  خانقة، معيشية أزمات من تقريباً  كم 9 مسافة الضمير مدينة عن ويبعد كم،
الصراع الدائر في سورية عليهم، ما سبب بانتشار البطالة بين سكانه ونقص شديد في المواد الغذائية 

 واألدوية والمحروقات وغالء في األسعار.

في غضون ذلك شهد لبنان في السنيتين األخيرتين انخفاضًا ملحوظًا بأعداد الالجئين الفلسطينيين 
احصائيات وكالة األونروا الرسمية فإن عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى  السوريين، وبحسب

الجئًا، في حين كانت  31850إلى قرابة  2017كانون الثاني  -لبنان وصل في شهر يناير
بلغ العدد  2014ابريل  -نيسان  11ألف وفي  84حوالي  2013االحصائيات الرسمية بداية عام 

 .اً الجئًا فلسطيني 53077

من جانبها قالت مجموعة العمل إن شعور الالجئ الفلسطيني في لبنان بالضياع وعدم االحتضان 
القانوني والرسمي له دفعه لترك لبنان والهجرة منه، كما عزت المجموعة االنخفاض الكبير والتدريجي في 

الفلسطيني السوري  األعداد إلى عدة أسباب أهمها الجانب القانوني، حيث عاملت السلطات اللبنانية
الترحيل و  كسائح ال كالجئ، ولم تسمح لهم بتجديد اقاماتهم مما جعلهم تحت بند المالحقة القانونية

القسري من لبنان، كما ربطت الحكومة اللبنانية تسجيل المواليد الجديدة بحصول الالجئ على إقامة في 
لبنان بسبب إغالق و  تشتيت بين سوريالبنان، ونوهت مجموعة العمل إلى أن العائالت الفلسطينية 

 منع الفلسطيني السوري من الدخول إلى لبنان.و  المعابر الرسمية من قبل الحكومة اللبنانية
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أما من الجانب التعليمي فقد أشارت مجموعة العمل إلى أن السلطات اللبنانية لم تسمح للطالب 
لة االعدادية والثانوية اال بعد الحصول على الفلسطيني الالجئ في المدارس التقدم المتحانات المرح

إقامة نظامية، وغالبًا ما يكون ذلك متعثرًا بسبب عدم وضوح المركز القانوني لالجئين الفلسطينيين من 
 .سورية إلى لبنان

ووفقًا لمجموعة العمل فأن العامل االقتصادي وعدم السماح له بالعمل على األراضي اللبنانية بصفة 
ز الجمعيات اإلغاثية ووكالة الغوث )األونروا( عن تقديم كافة الخدمات اإلنسانية والحماية شرعية، وعج

 .القانونية لالجئين، جعلت الالجئ الفلسطيني السوري يفكر بمغادرة لبنان وركوب قوارب الموت

ن وأوضحت مجموعة العمل أن الجئي فلسطينيي سورية وجدوا في الحاالت الفلسطينية الناجحة الذي
هاجروا إلى أوروبا وتمكنوا من تأمين مستقبل أبنائهم والحصول على الجنسية األوروبية وجواز السفر 
الذي يمكنهم من الدخول إلى كل دول العالم بدون تأشيرة على عكس الوثيقة الفلسطينية التي ال يتمكن 

ا هو الحال بالوثيقة المصرية، حاملها من التنقل فيها أو حتى العودة أحيانا إلى الدولة التي أصدرتها كم
بالهجرة نتيجة حتمة وجد فيها الكثير خالصًا مما هم فيه ومالذًا آمنًا لحفظ ماء الوجه بعد أن ضاقت 

 بهم بالد العرب.

 

 2017يوليو  –تموز  19فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463توثيقهم بينهم ) ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من3527) •
 امرأة.

 ( امرأة.101( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1615) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1456يومه )
قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية 196) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1193انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1042)
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( يومًا، والمخّيم 1536أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.289ع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )يخض

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 سوري. ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي8( آالف، وفي تركيا )6)


