
 

 2wxx5z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2666: العدد
11-02-2020 

 فلسطينيو سورية في مصر يشكون سوء معاملة السفارة الفلسطينية  •

 مركز التوثيق يجدد دعوته للنازحين الفلسطينيين شمال سورية للتسجيل  •

 سنوات  6األمن السوري يخفي قسرياً الطفلة الفلسطينية "مريم جبر" منذ  •

 "من أسر الالجئين الفلسطينيين في سورية تعيش في فقر مطلق %91األونروا: "



 

 آخر التطورات

من أسر الالجئين    %91بشأن أزمة سورية "إن    2020قالت وكالة األونروا في ندائها الطارئ لعام  
 في فقر مطلق، وأنهم يعمدون على المساعدات المقدمة لهم. الفلسطينيين في سورية تعيش

وأضافت الوكالة "أن النزوح والخسائر في األرواح وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع معدالت  
التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية وتقلبات أسعار السلع األساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية  

في بعض المناطق من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجاالت   والقيود المفروضة على الحركة
 .الضعف القائمة لدى الالجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد"

وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى االحتياجات اإلنسانية ومجاالت الضعف مرتفعًا للغاية في عام  
األشخاص ذوو اإلعاقات، ، وتعد األسر التي تعيلها نساء، واألشخاص المسنون، و 2020

 والقاصرون غير المصحوبين بذويهم / األيتام، عرضة للخطر بشكل خاص. 

 
ورجحت أن تستمر االحتياجات اإلنسانية لدى الالجئين الفلسطينيين النازحين داخليًا، فيما تؤدي 
 الظروف االجتماعية واالقتصادية المحفوفة بالمخاطر إلى تفاقم مجاالت الضعف، حيث ستستمر
التقلبات في أسعار السلع األساسية وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية في زيادة الضعف  

 االقتصادي لدى الالجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين على حد سواء.-االجتماعي 

هذا وتشير مجموعة العمل إلى أن الالجئين الفلسطينيين السوريين أصابهم الفقر نتيجة ارتفاع 
معدالت البطالة وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية، وأصبحت األونروا وما تقدمه لهم من مساعدات 

 الدخل شبه الوحيد لديهم.



 

وطالبت برفع المعاناة عن الالجئين الفلسطينيين، ودعت األونروا الى تقديم خدماتها لالجئين  
لمقدم لالجئين الفلسطينيين داخل الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري وزيادة الدعم ا

 وخارج سورية.

في موضوع آخر، اشتكى الجئون فلسطينيون من سورية في مصر من سوء معاملة موظفي السفارة  
 الفلسطينية بالقاهرة، وعدم االستجابة لمطالبهم وإهمال األخيرة في متابعة قضاياهم وحّل مشاكلهم.

ا في مبنى السفارة الفلسطينية بتسجيلهم لدى المفوضّية  وطالب الالجئون الفلسطينيون الذين تجمعو 
 العليا لالجئين، واالعتراف بهم كالجئين ومساواتهم مع الالجئين السوريين. 

وال يزال حصول الالجئ الفلسطيني من سورية في مصر على االقامة القانونية صعبًا للغاية، رغم  
صول على الموافقة األمنية أواًل التي يتم المماطلة  توفير جميع متطلبات اإلقامة، وذلك الرتباطها بالح 

في منحها لعدة شهور دون إبداء األسباب، ما جعله يعاني من أوضاع قانونية هشة على كافة 
 الصعد كاإلقامة أو تصديق األوراق وجهة التمثيل.

ين في هذا وشهدت األعوام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الالجئين الفلسطينيين السوري
،  2018شخص عام  3500الجئ إلى نحو  6مصر، وتشير التقديرات إلى تناقص العدد من 

توزعوا على   -دخول بطريقة غير نظامية -شخص وافدين لمصر من السودان 500منهم قرابة 
 بعض المحافظات المصرية كالقاهرة واإلسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة. 

ركز توثيق الالجئين الفلسطينيين شمال سورية دعوته للنازحين الفلسطينيين  في شمال سورية، جّدد م
من إدلب وريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي، للمبادرة بالتسجيل لدى المركز، لضرورات 
التوثيق والحصول على الوثائق الالزمة، ومحاولة التنسيق مع الجهات الفاعلة لمساعدتهم حسب  

 ن عنه المركز.اإلمكان، وفق ما أعل 

اخراجات قيد  -عائلية  )بيانات ويمنح مركز توثيق الالجئين البطاقات األسرية واألوراق الثبوتية 
، لالجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، كما يواصل تسجيل الواقعات المدنية لعائالت  فردية(

 الالجئين الفلسطينيين المسجلين أصواًل في مركز التوثيق. 



 

ركز توثيق الالجئين الفلسطينيين هو دائرة أحوال مدنية للفلسطينيين المهجرين قسرًا الى يشار أن م
الشمال السوري، وافتتحته الحكومة السورية المؤقتة في مدينة عفرين قرب حلب شمالي سورية،  
بهدف التخفيف من الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون خالل تنقلهم بين المناطق أو مراجعتهم  

 وائر الرسمية وغير الرسمية.للد 

 
في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الطفلة الفلسطينية "مريم ماهر جبر"  

من شارع علي الوحش في منطقة حجيرة   2014- 01- 05، حيث اعتقلت يوم 2014منذ عام 
وهي من مواليد   جنوب دمشق، بعد محاولة خروجها مع ذويها من مخيم اليرموك خالل الحصار،

2011 

هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير  
 ( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال.1786الخبر بيانات )


