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 محتويات الدراسة

 مقدمة  -

القوانين الناظمة ، لفلسطينيين في سوريا : البداياتالمبحث األول : الالجئين ا -

 وانعكاسها على الواقع االقتصادي االجتماعي 

 المبحث الثاني : الالجئين الفلسطينيين في سوريا مع دخول الصراع عامه العاشر  -

وآثاره االقتصادية واالجتماعية  COVID-91فيروس كورونا  المبحث الثالث : -

 على الالجئين الفلسطينيين في سوريا 

ع : الوضع اإلغاثي الطارئ الالزم لموجهة فيورس كورونا المبحث الراب -

COVID-91   

قع )مسؤوليات األطراف الوا –المبحث الخامس : حماية فلسطينيي سوريا  -

 المعنية( 

 خاتمة  -

 قائمة المصادر والمراجع -



 مقدمة 

أحدث تحوالت كبيرة على سلوك  COVID-91فيروس كورونا المستجد 

فكان  ،التي راح يفتك بها من أقصى الشرق حتى أقصى الغربالمجتمعات البشرية 

أكثر المتضررين منه هم الفقراء والشرائح المهمشة والهشة بالدرجة األولى، وقد 

 طالت تأثيراته بشكل خطير  مختلف مناحي الحياة.

آثاره COVID-91) فيروس كورونا المستجد تأتي هذه الدراسة تحت عنوان :

عية على الالجئين الفلسطينيين في سوريا ( دراستنا تسعى االقتصادية واالجتما

لإلجابة على عدة تساؤالت  ومقاربة جملة من اإلشكاليات الخاصة بوضع الالجئين 

 الفلسطينيين في ضوء االنعكاسات المتوقعة لألزمة الحالية على حقوقهم ووجودهم.

طينيين في سوريا، تستعرض الدراسة انعكاسات الحرب السورية على الالجئين الفلس

وتقدم  وقدراتهم االقتصادية وظروفهم المعيشية، وأحوال تجمعاتهم ومخيماتهم

توقعات خاصة باالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية كما الصحية لألزمة الحالية 

 ى الالجئين الفلسطينيين في سوريا.عل

يطال واحدة  وتنطلق من ذلك لتقديم معالجات ومقاربات مقترحة لهذا التحدي الذي

من أكثر الشرائح البشرية عرضة لالنتهاكات المركبة والمتسلسلة زمنياً، وأكثرها 

تهميشاً، وتتناول الدراسة دور ومسؤوليات الجهات الدولية والفلسطينية والسورية 

 بشأنه، والمسؤوليات المترتبة على هذه الجهات.

درات والهيئات واألفراد تنضم هذه الدراسة لجهود مجتمعات الالجئين، وكل المبا

المعنيين بالدفاع عن حقوقهم، كجزء من ممارسة االلتزام الشخصي للباحث، ولبوابة 

الالجئين الفلسطينيين، تجاه هذا المجموع البشري الشجاع الذي يواصل تشبثه بحقوقه 

 اإلنسانية والسياسية. 

 



 

  الالجئون الفلسطينيون في سوريا

 على الواقع االقتصادي االجتماعي وانعكاسها البدايات، القوانين الناظمة

ألف الجئ  09يثبت التاريخ الرمسي أن سوراي استقبلت ما يقارب  
فلسطيين، ُهِجروا من دايرهم األصلية بفعل جرائم تطهري عرقي ُمورَِست حبقهم على 
مدار أعوام من قبل العصاابت الصهيونية اإلسرائيلية املتحالفة مع االستعمار 

على  7091و  7091ين والرجعية العربية، وكانت ذروهتا يف العامني الربيطا
 التوايل.

أتسست املؤسسة العامة لالجئني الفلسطينيني العرب لتعمل على  7090ويف عام  
"تنظيم شؤون الالجئني الفلسطينيني العرب، ومعونتهم، وأتمني خمتلف حاجاهتم، 

حيث  7096عام  0692القانون , والحقًا صدر 1وإجياد األعمال املناسبة هلم"
مّكن الالجئني الفلسطينيني من الوصول إىل سوق العمل واخلدمات الصحية 

، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 3والتعليمية وغريها بشكل مساوي للمواطنني السوريني
ال جيري اعتبارهم  7096الالجئني الفلسطينيني الذين جلؤوا إىل سوراي بعد عام 

ت األونروا، كما أمهم غري مسجلني يف اهليئة العامة لالجئني الجئني مبوجب سجال
 الفلسطينيني العرب يف سوراي.

قطن أغلب الالجئني يف جتمعات أطلق عليها تسمية املخيمات، عددها اثنا عشر 
وأكربها الريموك، الذي ضّم النسبة األكرب منهم، رغم عدم اعرتاف وكالة غوث 

أونروا" به كمخيم رمسي، فيما توزع الباقون على وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "
                                                           

ي سوريا  - 1
ن
ن العرب ف ن الفلسطينيي    http://www.gapar.sy/ar/index.htmlالهيئة العامة لالجئي 

ي  0590/  06/60بتاري    خ  062صدر القانون  - 2
ن
، والمواطن السوري، ف ئ ي الالج 

ن الفلسطينن ، بموجب مرسوم جمهوري وساوى بي 

شيح لعضوية مجلس الشعب، مع االحتفاظ بالجنسية  كافة المجاالت الوظيفية، والمهنية، والعلمية عدا أمور تخص االنتخاب والتر
ئ الفل ي مقابل ذلك يحق لالج 

ن
ي سوريا. العربية الفلسطينية، لكن ف

ن
ي كافة االتحادات والنقابات ف

ن
شيح ف ي االنتخاب والتر

  سطينن
 بعبارة: "من هم في حكم السوريين" ليعاملوا معاملة السوريين. - 3

ً
 في القوانين واملراسيم أشير لالجئين الفلسطينيين في سوريا دوما

http://www.gapar.sy/ar/index.html


خان الشيح، و خان دنون يف ريف  ،خميمات جرماان، سبينة، قرب الست، احلسينية
دمشق، ابإلضافة إىل خميمي النريب وحندرات يف حلب، وخميم العائدين يف محص 

ثل وخميمي درعا وخميم محاة وخميم الرمل يف الالذقية ابإلضافة لتجمعات أخرى م
برزة والقابون وركن الدين ودمر والرمدان يف الضمري وايفا يف املزة...اخل، يرتكز ما 

منهم يف املخيمات الفلسطينية الواقعة قرب العاصمة السورية دمشق،  %61يقارب 
الباقون على احملافظات األخرى، وتشري التقارير الرمسية إىل  %33يف حني يتوزع الـ 

ألف  969بلغ ما يزيد على  0979نيني يف سوراي عام عدد الالجئني الفلسطيأن 
 . % 3.1حنو  0977الجئ، تبلغ نسبتهم من عدد السكان لعام 

اعُترب اجملتمع الفلسطيين يف سوراي، واحدًا من أكثر جمتمعات الالجئني الفلسطينيني 
يف الشرق األوسط استقراراً، وتنوعت اجلوانب االقتصادية واالجتماعية اليت حكمت 
ظروف الالجئني الفلسطينيني يف سوراي ولعل أبرزها ما تقدمه وكالة األونروا فشملت 

ومراكز اإلغاثة واخلدمات االجتماعية كمراكز برانمج املرأة  ة،احلماي، الصحة، التعليم
 ،البنية التحتية وحتسني املخيمات ،القروض الصغرية ،التأهيل االجتماعي وغريها

 ارير "أونروا".، حبسب تق4وخدمات الطوارئ

فيما  ،5 %79.0من عموم اليد العاملة  0977بلغت نسبة البطالة يف سوراي عام 
أما خبصوص ، 6 %71نسبة البطالة لدى أبناء الالجئني الفلسطينيني يف سوراي 

العاملني من أبناء الالجئني الفلسطينيني بعضهم عمل مبوجب عقود دائمة تضمن 
النسيب، كالعمل لدى احلكومة السورية واألونروا والتفرغ  االستمرارية واالستقرار املايل

                                                           
  do-we-https://www.unrwa.org/ar/whatماذا تقدم االونروا  - 4
اب واألزمة تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام  - 5   2602سوريا االغتر

www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_https://
2014_arb.pdf  

ي سوريا / ضياء أيوب : جريدة حق العودة العدد  - 6
ن
 20الالجئون الفلسطينيون ف

art8-rg/ar/component/k2/item/1753http://badil.o  

https://www.unrwa.org/ar/what-we-do
https://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_arb.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_arb.pdf
http://badil.org/ar/component/k2/item/1753-art8
http://badil.org/ar/component/k2/item/1753-art8


ضمن فصائل العمل الفلسطيين واملؤسسات الوطنية الفلسطينية أو العمل يف 
 شركات ومعامل القطاع اخلاص.

إال أن النسبة األغلب منهم عمل وفق عقود عمل مؤقتة نتيجة ظروف قانونية 
اومني، وهؤالء ال يعملون وفق واقتصادية خاصة، وبعض العمال يعمل بصفة مي

عقود دائمة وال مؤقتة وال يتمتعون ابلكثري من حقوق العاملني، وال ميلكون أي نوع 
من أنواع االستقرار االقتصادي واالجتماعي فقد كانوا يعملون يف ورشات صغرية 
ألعمال صيانة السيارات واحلدادة والنجارة أو العمل بشكل مستقل ككهرابئيني 

ييف وتربيد وسائقي نقل عمومي، أو ممارسة التجارة بشكل مستقل وعمال تك
وعاملني يف املطاعم، وعاملني يف جمال اخلدمات الزراعية، وغريها من املهن واحلرف 
اليدوية، بعض اإلانث عملن يف مهن متكنهن من العمل يف املنزل كاخلياطة والتطريز 

ة املنزلية، فيما ندر ممارستهن واحلياكة وخدمات التجميل النسائية، أو يف اخلدم
أعمال التجارة بشكل مستقل، أو عملهن يف جمال اخلدمات الزراعية وغريها من 

 7.املهن واحلرف اليدوية

هؤالء العاملني مبختلف أصنافهم كانوا موكلني إبعالة أسر مكونة من مخس أفراد 
ص العمل هذه بني توزعت فر ، إىل عظم املسؤوليات املناطة هبممما يشري ، 8ابملتوسط

 الذكور واإلانث، ولكن ال توجد إحصائيات دقيقة لذلك. 

تقع غالبية املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف مناطق حضرية، وابلتايل فإن 
النشاط االقتصادي واخلدمي والصناعي واحلريف كان هو الطاغي يف املخيمات 

وخيتلف هذا  ،ذقيةوالتجمعات الفلسطينية يف مناطق دمشق، محص، محاة والال

                                                           
ي سوريا  - 7

ن
ن العرب ف ن الفلسطينيي   http://www.gapar.sy/ar/index.htmlالهيئة العامة لالجئي 

 أفراد لألرسة الواحدة.  9أرسة بمتوسط  006666يقدر عدد األرس  -  8

http://www.gapar.sy/ar/index.html


احلال يف املخيمات اليت تقع يف منطقة شبه ريفية، وميارس بعض أبناء املخيمات يف 
 9.هذه احلالة بعض النشاطات الزراعية

                                                           
ق األدنن وكالة األمم ا - 9 ي الشر

ن
ن ف ن الفلسطينيي   https://www.unrwa.org/arلمتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي 

https://www.unrwa.org/ar


 
 الالجئون الفلسطينيون في سوريا مع دخول الصراع عامه العاشر 

 ، ولعدة عوامل0977انطلق احلراك اجملتمعي السلمي يف سوراي يف آذار/ مارس 
ولعل أبرزها تدخل قوى التسلط احمللية، اإلقليمية والدولية ومقاومتها للتغيري 
اجملتمعي، أدى لتحويل وحلرف احلراك اجملتمعي السلمي لنزاع مسلح ابت يُعرف 

مستمرة حىت اآلن مما أدت إىل تراجع الناتج اليوم ابحلرب السورية، واليت مازالت 
االقتصادية بشكل مريب، وذلك سبَّب  االتاجملاحمللي، فقد طالت اخلسائر خمتلف 

، مما ساهم يف ارتفاع نسبة البطالة % 69تضخمًا اقتصاداًي بنسبة كبرية جتاوزت 
 0970، ليصل عام 10 0979عام  % 91.1إىل  0977عام  % 79.0من 
وهذا يعين حنو تسعة ماليني سوري عاطل عن العمل، بينما ازدادت  %11إىل 

وتباينت اآلراء ، 11ضعفًا  79حنو  0970و  0977 األسعار بشكل عام بني
يف  ،مليار دوالر 11النظام قدرهتا بـ عن حجم خسارة االقتصاد السوري فحكومة 

وبعض االقتصاديني قدرها ، دوالر 12مليار 006حني البنك الدويل قدرها بـ 
 13.بـرتليون دوالر 

االجتماعية وغريها انعكست جمرايت احلرب على خمتلف مناحي احلياة االقتصادية و 
تشري أبرز التقارير جرة حبثاً عن األمن واألمان، نزوح واهليف سوراي مما دفع السكان لل

إىل أن عدد الالجئني السوريني UNHCRالصادرة عن منظمة اهلجرة الدولية  
                                                           

اب واألزمة تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام  - 10   2602سوريا االغتر
https://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_

2014_arb.pdf 
ي سوريا، مجموعة ا11 - 

ن
لبنك الدولي خسائر الحرب: التبعات االقتصادية واالجتماعية للرصاع ف

https://www.albankaldawli.org/ 
ي سوريا بسبب الحرب  - 12

ن
 /https://muraselon.comأرقام مرعبة عن حجم الخسائر االقتصادية ف

ب من ت - 13 ي يحتاج خسائر االقتصاد السوري تقتر
ن
عام  26ريليون دوالر .. والتعاف

https://www.youtube.com/watch?v=2z1ndmZHAVQ 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/alienation_and_violence_impact_of_the_syria_crisis_in_2014_arb.pdf
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دولة يف العامل, يف حني قدر عدد  99مليون الجئ يف أكثر من  1بلغ حوايل 
 73مليون انزح داخل حدود بلدهم، أي مبا يقارب  6يل النازحني السوريني حوا

من عدد السكان  % 69مليون من الشعب السوري بني انزح والجئ أي قرابة 
انهيك عن اخلسائر البشرية اليت تقدر مبا يزيد عن مليون بني قتيل  ،14قبل احلرب

 وجريح ومعتقل وخمطوف ومفقود. 

مل يكونوا بعيدين عن احلرب السورية وال  الالجئون الفلسطينيون وخميماهتم يف سوراي
منفصلني عن التأثر أبحداثها املأساوية، ومل يكونوا مبنأى عن نتائجها، ومل تنفصل 
معاانهتم عن معاانة السوريني أبي شكل من األشكال بسبب حالة االندماج 
االجتماعي اليت حكمت العالقة بينهما، ففي البداية حتولت املخيمات الفلسطينية 

، ونتيجة عدَّة عوامل، مل ميِض 16من دائرة العنف الطاحنة 15إىل مالٍذ آمن للهاربني
وقت طويل، حىت ابتت هذه املخيمات نفسها، جزءاً من ساحة احلرب املفتوحة يف 
ظل عدم إدراك األطراف املشاركة يف النزاع املسلح خصوصية الالجئني الفلسطينيني 

غياب ألي دور فاعل ملنظمة التحرير  وخميماهتم، ودالالهتا، خاصًة يف ظل
الفلسطينية، وعدم التزام بعض القوى السياسية الفلسطينية مبوقف احلياد الشعيب 

 لالجئني الفلسطينيني يف سوراي.

وبفعل ارتفاع وترية الصراع نزحت الغالبية العظمى من سكان املخيمات إىل "مناطق 
 خميماهتم بسبب عوامل عدة، كان أكثر أمناً"، فيما بقي عدٌد ال أبس به منهم يف

أبرزها العامل االجتماعي واالقتصادي، فلم يكن من السهل اإليفاء مبتطلبات احلياة 
خارج املخيم ابلنسبة لكثريين والرتباط حياهتم االجتماعية أبجواء املخيم كونه 

يف شهر أيلول من عام  17يشكل هوية وضمانة وطنية هلم، وقد أّكدت األونروا 
                                                           

ن  - 14  .org/arhttps://www.unhcrالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 
ان هذه المخيمات بالتعاون مع الجمعيات   - 15

ّ
ي المخيمات وبادر سك

ن
ي المدارس واألماكن العامة ف

ن
ي المنازل وف

ن
استقبلوا كضيوف ف

 . ن  األهلية المحلية بتقديم واجب الضيافة لهؤالء النازحي 
ن   -16 موك يستقبل الالجئي    http://www.yarmouk.netانظر مخيم الت 
ق األدنن   - 17 ي الشر

ن
ن ف ن الفلسطينيي   https://www.unrwa.org/arوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي 

https://www.unhcr.org/ar
http://www.yarmouk.net/
https://www.unrwa.org/ar


أن نصف الالجئني الفلسطينيني يف سوراي حباجة إىل مساعدات إنسانية  ،0970
من سكان خميم  %09بشكل عاجل، وتفاقمت األزمة مع هتجري أكثر من 

ت إغاثية طارئة بشكل عاجل الريموك، فقد ابت هؤالء حباجة إىل مأوى ومساعدا
مري املنهجي ، وتزامنًا مع االستهداف والتد0973وبدءًا من منتصف العام ، أيضاً 

ى إىل مستوى جرمية واحلصار الالإنساين لالجئني عالقني يف خميماهتم، الذي يرق
فقد أمسى مجيع الالجئني الفلسطينيني يف سوراي حباجة إىل مساعدات ، حرب

 18.إغاثية عاجلة 

، تعرضت العديد من 0976ومع اشتداد الصراع يف النصف الثاين من عام 
ينية حلصار جزئي أو كلي و للقصف والتدمري الكلي املخيمات والتجمعات الفلسط

أو اجلزئي كمخيم الريموك و خميم سبينة و خميمي درعا وخميم احلسينية وخميم 
حندرات وخميم خان الشيح وجتمع القابون، وقد ُموِرَس تدمري وهتجري قسري ممنهج 

 هتدأ وشامل للسكان من غالبية املخيمات الفلسطينية خدمًة ألهداف صهيونية مل
يوماً عن العمل للقضاء على الالجئني الفلسطينيني وطمس معامل هويتهم الوطنية أال 
وهي املخيم وإن كانت أبجندات حملية نفذهتا مجاعات وميلشيات وقوات اتبعة 
لطريف الصراع، وابلتايل أتثرت البنية االجتماعية واالقتصادية يف هذه املخيمات 

اسات خطرية على مستقبل الالجئني الفلسطينيني بشكل سليب، مما سيكون له انعك
يف سوراي، فإن الصراع املسلح الدائر على األراضي السورية، أثّر يف األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية لالجئني الفلسطينيني بشكٍل مساٍو لتأثريه يف األوضاع 

 االقتصادية واالجتماعية للمواطنني السوريني. 

الالجئني الفلسطينيني هدفًا دائمًا لالنتهاكات يف  إن غياب احلماية جعلت من
ل الصراع يف جممل الصراعات اليت عاشتها منطقة الشرق األوسط، واليوم وبعد دخو 

تشري األنرووا  يف نداءها الطارئ ألزمة سوراي اإلقليمية لعام سوراي عامه العاشر، 
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  36ث و إان % 90ألف الجئ فلسطيين يف سوراي  931إىل أنه يوجد  0909
منهم يف  % 99انزحون داخل سوراي,  %91ألف أي  099أطفال، منهم  %

حالة نزوح مطول نتيجة النزاعات واألضرار والدمار الذي طال مساكنهم، ومنهم 
منهم  % 07عالقون يف مواقع يصعب الوصول إليها،  %73أي  96699

تقرون منهم يف %09ألف أي قرابة  971يعيشون حتت خط الفقر املطلق، و 
منهم  % 91ألف يصنفون كضعفاء أو ضعفاء للغاية،  706لألمن الغذائي، و 
حباجة ملساعدة  %799 ،من األسر تعيلها امرأة %37يمات, يعيشون داخل املخ

يعتمدون على املساعدات النقدية  % 19ماسة وعاجلة للتأهب لفصل الشتاء، 
 19.لألنروا كمصدر دخلهم الرئيسي

ري إىل كارثة حقيقية يف أوضاع الالجئني الفلسطينيني يف فقد أدى النزاع السو 
سوراي، وهذا له انعكاسات خطرية على مستقبل القضية الفلسطينية، فحسب 
احصائيات وثقَّتها املنظمات األهلية واملدنية ولعل أبرز تلك اإلحصائيات ما نشرته 

( 9991ط )من تقارير توثق سقو  0909مطلع عام  20بوابة الالجئني الفلسطينيني
ضحية من الالجئني الفلسطينيني السوريني يف حني جتاوز عدد املعتقلني 

( مجيعهم مت 330( معتقاًل وبلغ عدد املفقودين )7109الفلسطينيني السوريني )
  .إخفاؤهم قسرايً يف ظل تكتم شديد عن مكان اعتقاهلم أو مصائرهم

الجئ  799999 أما حركة اللجوء قسرًا خلارج حدود سوراي فقد زادت عن
مل، وفق ما يلي : فلسطيين موزعني على دول اجلوار السوري وأورواب وابقي دول العا

 ، 7999فلسطني غزة ،  6999مصر  ،71999األردن  ،37999) لبنان 
 (. 0999ابقي دول العامل  ، 19999دول أورواب  ، 1999تركيا 
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t/resources/2020_syria_ea_ar_03_02_2020_final.https://www.unrwa.org/sites/default/files/conten
pdf   

ن  - 20 ن الفلسطينيي    /https://refugeesps.netبوابة الالجئي 
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السياسي فغالبية  ما سبق قاد لتعاظم الشرخ االجتماعي واالقتصادي فضاًل عن
 الالجئني الفلسطينيني يف سوراي يعيشون حالة اغرتاب فرضها الصراع.

حالة االغرتاب هذه أدت هلدر القيم اإلنسانية فعّم اإلقصاء، اخلوف ،اخلضوع 
،الالمباالة ،اليأس، وفقدان األمل بني صفوف الالجئني الفلسطينيني يف سوراي، ما 

اتسعت الفجوة بينهم وبني املؤسسات، فغدا  أدى لغياب فاعلية الالجئني حيث
الالجئ عاجزاً عن املشاركة احلقيقة يف متثيل أولوايته وتطلعاته يف النظام االجتماعي 
واالقتصادي، وغريباً عن األهداف والسياسات والعالقات اليت يتم تشكيلها يف ظل 

انته القانونية املؤسسات القائمة، وله دور يف تدمري الكيان االجتماعي للفرد ومك
 واألخالقية فتنعدم حريته وحقوقه وقوام إنسانيته.

وأبرز جتسيد لذلك هو الفجوة النامجة عن الفشل يف اإلدارة املدنية اليت متثلها اهليئة  
العامة لالجئني الفلسطينيني العرب، وبعض الفصائل من خالل جلان التنمية 

 وبيات واالستقواء ابألفرع األمنية.املوجودة يف املخيمات ابإلضافة النتشار احملس

كل تلك األسباب وغريها كان هلا أتثري سليب كبري طال مجيع اهلياكل االجتماعية   
واالقتصادية اليت تشكل ماهية املخيم، علمًا أن استمرار اتباع سياسية االعتقال 
والتصفية لدى طريف الصراع يف سوراي دفع الكثري من الكفاءات الشابة يف صفوف 

وال بد من اإلشارة إىل  ،ني للعزوف عن العمل ابلشأن العامالالجئني الفلسطيني
اجلهود احملدودة اليت تبذهلا مؤسسات اإلغاثة احمللية، فقد ركزت يف املقام األول على 
االستجابة السريعة للطوارئ واخلدمات، وحىت مع جهودها هذه، فإن العديد من 

ال زالت  21فلسطينية يف مجيع أحناء سوراياألسر داخل املخيمات والتجمعات ال
 بعيدة عن تلبية احتياجاهتا األساسية.
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ن
ي تسع سنوات من عمر الحرب ف

ن بعد مضن ن الفلسطينيي  فراد أ 9عائلة بمتوسط  09666يقدر عدد أرس الالجئي 

 للعائلة الواحدة. 



اهلجرة ،التهجري القسري، سياسية االعتقال والتصفية اليت تعرضت هلا شرحية   ،النزوح
كبرية من الكفاءات البشرية لدى الالجئني الفلسطينيني يف سوراي أدت الخنفاض 

له أثر سليب طال مجيع اجملاالت االقتصادية خطري يف الرأمسال البشري، فغيابه 
 واالجتماعية من التعليم والصحة واإلغاثة وغريها.

إضافة إىل ارتفاع معدالت الفقر وتدهور مستوى التنمية البشرية الذي قاد الخنفاض 
حاد يف مستوى وأداء التعليم والصحة والدخل، وتفاقم معدالت البطالة بني 

 يف سوراي لتصل لنسبة غري مسبوقة بلغت عام صفوف الالجئني الفلسطينيني
من جمموع القوة 22 % 90.0حسب تقديرات وإحصاءات األونروا  0971

 23.العاملة لدى الالجئني الفلسطينيني يف سوراي

وأدت أعمال القصف واالشتباكات والتهجري اليت مارسها طرفا الصراع إىل فقدان 
م املتمثلة يف منازهلم اليت يقيمون هبا، الكثري من الالجئني الفلسطينيني ملمتلكاهت

وحمالهتم التجارية ومصادر رزقهم وأماكن عملهم اليت يقتاتون منها، ورمي هبم يف 
العراء أو يف مراكز إيواء ال تليق ابلكرامة اإلنسانية، أو اضطروا إلنفاق مبالغ كبرية 

ِبَعت إىل قطع الستئجار مأوى، فيما أدت سياسة احلصار والتهجري القسري اليت اتُ 
الناس عن أماكن عملهم بشكل كلي أو جزئي، مما أفقد أكثر من نصف العاملني 

 السابقني )قبل بدء الصراع( وظائفهم وأعماهلم ومصدر رزقهم.
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yria_ea_fact_sheet_hd_ar.pdfhttps://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_s  
ن يؤكدون بأنه ال توجد أرقام حقيقة لنسب البطالة و العمالة, وذلك ألن العمالة السورية وبمن فيهم  - 23 ن االقتصاديي  بعض الباحثي 

ة والمهن ال ي السورية يعملون بما يسىم باقتصاد الظل أي الورش الصغت 
ن عىل األراضن ن العاملي  ن الفلسطينيي  حرة الغت  الالجئي 

ن  ي القطاع العام والموظفي 
ن
ن ف ن هم فقط العاملي  ن كعالمي  مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل, وبالتالي المسجلي 

ي ظل الحرب , 
ن
ي التأمينات االجتماعية, وعليه هم يشككون بهذه النسب خاصة ف

ن
ي القطاع الخاص المسجلة أسماهم ف

ن
ن ف المسجلي 

 بية حول مواضيع البطالة  واليد العاملة. ويرون أنه توجد أرقام تقري

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_fact_sheet_hd_ar.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/2018_syria_ea_fact_sheet_hd_ar.pdf


وعلى مستوى التعليم ارتفعت معدالت التسرب لدى التالميذ، وأيضًا أدت احلرب 
يمات انهيك عن هجرة ونزوح املعلمني لتدمري بعض املرافق التعليمية املنتشرة يف املخ

 والطالب وتعرضهم للقتل واخلطف واالعتقال.

وجمال الصحة أيضاً، هو اآلخر أتثر بشكل كبري من حيث نقص وانعدام الكوادر  
الطبية وعدم إمكانية أتمني الدواء وتدمري واستهداف بعض املرافق الصحية اليت  

ت حتت سيطرة قوات املعارضة كمخيم كانت منتشرة يف املخيمات وخاصة اليت كان
الريموك وخان الشيح ودرعا وغريها، ما كشف عجز وكالة األونروا اليت مل تستطع 
أتمني احلماية لالجئني الفلسطينيني يف سوراي، فضاًل عن إيقافها بعض برامج 
اخلدمات االجتماعية مثل مراكز برانمج املرأة ومراكز التأهيل االجتماعي وغريها، 

اف برانمج البنية التحتية وحتسني املخيمات أيضاً، ويسجل لألونروا أمها وإيق
سامهت "وفق اإلمكانيات املتوفرة لديها" بتقدمي معونة مالية وغذائية ألسر الالجئني 
الفلسطينيني خالل سنوات احلرب، وأتمني استمرار برانجمي التعليم والصحة ولو 

 ابحلد األدىن.



 على الالجئين  وآثاره االقتصادية واالجتماعية COVID-91فيروس كورونا 

أمام الكارثة واملأساة اليت حلت ابلالجئني الفلسطينيني يف سوراي على 
املستوى االقتصادي واالجتماعي بسبب احلرب وما تعانيه املخيمات والتجمعات 

وخاصًة يف ، اب احلماية هلماليت يعيشون هبا من نقص يف اإلمكانيات واملوارد وغي
ل اخلوف واهللع من اجتياح جائحة فريوس كوروان ملخيماهتم، مع األخذ بعني ظ

االعتبار التحذيرات اليت تطلق من قبل منظمة الصحة العاملية واملراكز الصحية 
الطبية يف خمتلف الدول من خطورة انتشار فريوس كوروان، يفرض ذلك بدوره املزيد 

يت تستهدف وجود الالجئني بل الكثري والكثري من املصائب واملخاطر ال
 الفلسطينيني ككل ويف سوراي بشكل خاص.

سنتناول هنا اآلاثر االقتصادية واالجتماعية لفريوس كوروان على الالجئني 
 الفلسطينيني يف سوراي.

ملواجهة فريوس كوروان أعلنت حكومة النظام السوري سلسلة من اخلطوات 
املدارس واملعاهد، وختفيض ساعات االحرتازية وهي تعليق الدوام يف اجلامعات و 

، مع تعليق تسجيل %99العمل يف مؤسسات القطاع العام اإلداري إىل حوايل 
الدخول ابليد عرب األجهزة االلكرتونية ملدة شهر، ومن أجل احلد من االزدحام غري 
الضروري، فقد مت أيضًا تعليق مجيع األحداث العلمية والثقافية واالجتماعية 

ليت تنطوي على جتمعات كبرية من الناس، وابإلضافة إىل ذلك، أغلقت والرايضية ا
املطاعم واملقاهي، كما مت إغالق أماكن التجمعات االجتماعية كدور العبادة، يف 

وأعلنت أيضًا حظرًا جزئياً  ،24حني مت وضع خطة لتعقيم وسائل النقل العام
ومي اجلمعة والسبت للتجوال حسب بيان للداخلية السورية على أن يكون شامل ي

 من كل إسبوع.
                                                           

وس كورونا24 -  ي فت 
  11/03/2020سوريا تعلق الدراسة وتخفض ساعات العمل للحد من تفشر
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coronavirus-hours 

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/13/syria-suspends-schools-universities-cuts-working-hours-coronavirus
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/13/syria-suspends-schools-universities-cuts-working-hours-coronavirus


مليون  11مليار لرية سورية )أي ما يعادل  799 وتسعى حكومة النظام لتخصيص
دوالر أمريكي تقريًبا(، لتمويل إجراءاهتا ملواجهة الفريوس، ابإلضافة إىل قرار مصرف 

السماح للمصارف بتأجيل تسديد  0909من آذار/ مارس  06سوراي املركزي يف 
روض مدة ثالثة أشهر، مع اإلعفاء من غرامات التأخري، كأداة للتخفيف أقساط الق

 عن املنشآت االقتصادية املدينة للمصارف حسب مراقبني.
ولتسهيل عملية االسترياد، قررت اللجنة االقتصادية يف جملس الوزراء إعفاء 

لصناعات مستوردي مجيع املواد، مبا فيها املواد الغذائية واملواد األولية الالزمة ل
الغذائية واملنظفات واملعقمات من مؤونة االسترياد، واقرتح حاكم مصرف سوراي 
املركزي السابق يف منشور عرب صفحته يف فيس بوك، منح معونة أو تعويض شهري 

ألف لرية ألصحاب العمل املسجلني يف التأمينات االجتماعية، والذين  99بقيمة 
 25.ملنع تفشي الفريوس توقف عملهم، جراء اإلجراءات املتخذة

يرى خمتصون أن هذه اإلجراءات االقتصادية جزئية وحمدودة، فرتكزت ابجتاه دعم 
استرياد املواد األساسية ودعم القطاع الصحي، وسط غياب احللول ملن فقدوا 
عملهم من غري املسجلني ابلتأمينات، فبسبب إغالق العديد من املرافق التجارية، 

ارتفعت أسعار املواد األساسية )كاملواد الغذائية( والطبية  وإجراءات احلجر الصحي
)كاملعقمات والكمامات( يف السوق السوري بشكل كبري بنسبة زايدة إضافية 

ونظرًا لعدم وجود  ،اجع كبري يف قيمة اللرية السورية، ابلتزامن مع تر %39قدرت بـ 
غة أربعة آالف مليار صندوق طوارئ خمصص ملواجهة األزمات يف ميزانية سوراي البال

حيث تسبب إغالق ،  خمصصات لتعويض من فقدوا عملهملرية للعام احلايل، فال
املطاعم واملقاهي واألسواق، وتوقف عدد كبري من املهن كليًا أو جزئيًا بسبب 

                                                           

ي مواجهة 25 - 
ن
دعم للتجار بينما تزداد البطالة وترتفع األسعار / ميس شتيان , موقع عنب بلدي ”.. كورونا“اقتصاد سوريا ف
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،   وظائفهمبفقدان الكثري من العمال املياومني "كوروان"إجراءات الوقاية من فريوس 
 مال احلرة، إذ مل يعد لديهم أي مصدر رزق.كما أتثر أصحاب األع

ويف ظل غياب األرقام الرمسية، يتوقع أن يصل معدل البطالة يف سوراي  إىل حدود 
, فحكومة النظام مل تعلن عن أي برانمج دعم اقتصادي للمنشآت أو األفراد 09%

 املتضررين اقتصادايً من احلجر الصحي.
مًا لتنشيط االقتصاد إال عرب موظفي الدولة، اترخييًا احلكومة يف دمشق مل تقدم دع

مبعىن أمها قد تلجأ إىل تقدمي منحة للموظفني، وابلتايل ستنتقل تلك األموال إىل 
السوق وينشط الطلب، و لقد أتخرت حكومة النظام السوري يف اختاذ اإلجراءات 

 الوقائية، وهناك شكوك حول  العدد الذي تعلنه  للحاالت املصابة.  
تقرير لألمم املتحدة حول احتياجات سوراي ملواجهة فريوس "كوروان", فإن حبسب 

مليون دوالر أمريكي لتمويل إجراءات يف مواجهة  17.0سوراي حتتاج حاليًا إىل 
 الفريوس.

ألف دوالر من هذا املبلغ عن طريق منظمة الصحة  099مت أتمني ثالثة ماليني و 
شرق املتوسط، إال أنه نظرًا لألزمة واحلرب العاملية و اليونيسف ومنظمة الصحة يف 

الطويلة اليت عاشتها سوراي، فإن نظام الصحة العامة يتطلب الكثري من الدعم لتعزيز 
،  حيث إن النظام الصحي هش 70 –قدرته على مواجهة التفشي احملتمل لــ كوفيد

 للغاية، فنصف مستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية كانت تعمل بكامل
من الكوادر الطبية إما نزحت  %19،  كما أن 0970طاقتها ابلفعل يف مهاية عام 

أو جلأت خلارج البالد أو اعتقلت أو قتلت بسبب احلرب، والعقوابت االقتصادية 
املفروض على النظام السوري ال تسمح له ابسترياد بعض املعدات اخلاصة ملواجهة 

زل بسبب ارتفاع أعداد النازحني داخل انهيك عن صعوبة تطبيق الع ،روانفريوس كو 
مليون انزح داخلياً، فضاًل عن انتشار املشاكل  6.7البالد حيث يقدر العدد بـ 



ألف طفل يف سوراي يعانون من سوء تغذية  999الصحية لدى األطفال فيقدر أن 
ا مزمن، ابإلضافة لزايدة معدالت التقزم لدى االطفال واليت اندرًا ما يتم التعايف منه

سنوات من التقزم  9حتت سن  79أطفال من كل  3بشكل كامل حيث يعاين 
.26 

وال بد من اإلشارة إىل أنه نظرًا لضغوط فريوس كوروان على الوضع املايل 
واالقتصادي للدول املاحنة الكربى فقد أصبح مستقبل املساعدات اإلنسانية على 

اد األساسية منذ شباط/ فرباير احملك، حيث ارتفع سعر السلة الغذائية اليت تضم املو 
ويف مناطق املعارضة يف إدلب ارتفعت ، يف مناطق النظام % 61بنسبة  0970
, ومل تقدم حكومة النظام حىت اآلن أية تقديرات لآلاثر  % 770بنسبة 

االقتصادية لفريوس كوروان على االقتصاد وسالمة وصحة السوريني، إال أنه وبناًء 
قدرت األمم املتحدة نسبة مر يبدو مقلقًا جداً، وقد على الوضع القائم فاأل

 27 .0970 لعام حبسب تقريرها،  %13السوريني حتت خط الفقر بـ 
و إبسقاط ما سبق على الالجئني الفلسطينيني يف سوراي فاألمر سيكون كارثياً 

املتحدث ابسم وكالة األونروا إن حاالت التشرد واللجوء و حتماً، فقد صرح 
ليت يعيشها الالجئون الفلسطينيون تعقد من اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي ا

إجراءات التعامل مع وابء فريوس كوروان يف حال انتشاره، قائاًل : إن هذه العوامل 
تضاعف من القلق واخلوف مما جيعل مهمة الوكالة أكثر صعوبة يف االستعداد 

يف وإن االكتظاظ  ،للجائحة من حيث نشر التوعية والتعامل مع التدابري الوقائية
خميمات الالجئني الفلسطينيني جيعلنا نتخوف من احتمال انتقال كوروان إىل 
املخيمات"، مضيفًا إن الوعي الكبري لالجئني الفلسطينيني يف التعامل مع األزمات 

 قد يساعدهم كثرياً يف جتنب كوروان.
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ة الفريوس هي إغالق املدارس ومن أبرز اإلجراءات اليت اختذهتا "أونروا" ملواجه
تعتمد على برانمج التعليم عن بعد الستدراك واستكمال الطالب تعليمهم  حيث 

إال أن األمر يواجه ، 28ألفاً  97علمًا ان عدد الطالب يف مدارسها يف سوراي يبلغ 
صعوبة حقيقة يف سوراي بسبب ضعف البنية التحتية يف خميمات الالجئني 

الطاقة الكهرابئية  دم توفرعالفلسطينيني اليت تعاين كما املناطق السورية من 
واالنرتنت وغريها، يف حني أن العيادات واملراكز الغذائية واالجتماعية اليت تديرها 
الوكالة ال تزال مفتوحة، وبنّي املتحدث أن هناك تنسيقًا عايل املستوى مع الدول 
 املضيفة والوزارات وأن اجلانب التوعوي يسري بصورة جيدة، رغم أن األونروا أطلقت

مليون دوالر لتعزيز إمكانياهتا يف التعامل مع انتشار فريوس كوروان،  79نداء جلمع 
 يف مناطق عملياهتا اخلمسة. 

مل تسجل أية إصاابت معلنة بفريوس كوروان يف أوساط الالجئني الفلسطينيني يف 
إال أن االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية ، سوراي حىت اتريخ إعداد الدراسة

، العاملني وظائفهم ومصادر رزقهم وخيمة ابلفعل، حيث فقد الكثري منستكون 
فكما هو معرف أن النسبة األعظم من اليد العاملة من الالجئني الفلسطينيني 

وال ميلكون  عملت وفق عقود عمل مؤقتة نتيجة ظروف قانونية واقتصادية خاصة
 أي نوع من أنواع االستقرار االقتصادي واالجتماعي.

الصدد، يتوقع الباحث ارتفاع نسبة العاطلني عن العمل بني الالجئني  يف هذا
يف الربع األول من  % 09إىل  0971عام  %90.0الفلسطينيني يف سوراي من 

فغياب  ،بعة للحد من انتشار فريوس كوروانبسبب اإلجراءات املت 0909عام 
تأمينات عقود العمل حرمت هؤالء العمال من أبسط حقوق العمل، أال وهي ال

االجتماعية، وهؤالء العاملني مبختلف أصنافهم كانوا موكلني إبعالة أسر مكونة من 
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مما يشري إىل حجم التحدايت واملصاعب اليت سيتعرضون  ،29مخس أفراد ابملتوسط
 .ل اخلوف من انتشار فريوس كوروانهلا هم وعائالهتم يف ظ

ين عملوا مبوجب عقود دائمة يستثىن العاملون من أبناء الالجئني الفلسطينيني الذ
تضمن االستمرارية واالستقرار املايل النسيب، كالعاملني لدى احلكومة السورية 
واألونروا والتفرغ ضمن فصائل العمل الفلسطيين واملؤسسات الفلسطينية أو العمل 

مع اليد  %79يف شركات ومعامل القطاع اخلاص وعلمًا أن نسبتهم مل تتجاوز 
 العمل لدى اجلهات سابقة الذكر تؤمن هلم أتمينات اجتماعية. العاملة، فعقود 

دفعها لتخفيض املساعدة املالية  0970نروا عام و إن ضعف التمويل الدويل لأل
املخصصة للفرد يف الشهر، ما يرتتب عليه أثر سليب يف القدرة على تغطية 

ع السوري من االحتياجات األساسية كالغذاء واإلجيار، انهيك عما أدى إليه النزا 
 .أتثريات كارثية حقيقية على وضع الالجئني الفلسطينيني يف سوراي

أمام املعطيات اليت تقدمها األونروا حول الالجئني الفلسطينيني وغريها من 
مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين ويف ظل اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة السورية 

لفلسطينيون أمام وضع كارثي للغاية، فهم ملواجهة فريوس كوروان سيكون الالجئون ا
حبكم ما يفرضه الواقع يسريون خبطى اثبتة وبسرعة ابجتاه أزمة إنسانية حادة، ولعل 
أبرز جتلياهتا ستتجسد يف اجلانب االقتصادي واالجتماعي مما يعين أمها ستطال كافة 

زانيتها تفاصيل حياهتم، خاصة يف ظل عجز عام ودائم تعاين منه األونروا يف مي
بسبب ضعف التمويل الدويل، ابإلضافة الرتفاع معدالت التضخم االقتصادي اليت 
تعاين منه سوراي بسبب احلرب، مما يفرض على الالجئني الفلسطينيني يف سوراي، 
واجلهات املعنية حبقوقهم، التفكري بسبل العمل املمكنة ملواجهة التحدايت اليت 

 يفرضها انتشار فريوس كوروان.

                                                           
 أفراد لألسرة الواحدة. 0أسرة بمتوسط  00888يقدر عدد األسر  -  29



 COVID-19وضع اإلغاثي الطارئ الالزم لمواجهة فيورس كورونا ال

تشري أبرز التوصيات والتوجيهات حول كيفية الوقاية واحلماية من 
اباللتزام ابحلجز املنزيل، واحملافظة على  COVID-19فريوس كوروان 

النظافة الشخصية، واالبتعاد عن التجمعات، وااللتزام بتوجيهات وزارة 
إال أنه وكما هو معروف  ملستوصفات الطبية املعنية ...اخلز واالصحة واملراك

إن املخيمات والتجمعات الفلسطينية اخلاصة ابلالجئني الفلسطينيني سواء 
يف سوراي أو غريها من بلدان الشتات واللجوء تتصف ابالكتظاظ واالزدحام 

 الالجئني للتنظيموتالصق املباين فيها،  فمنذ أتسيسها تفتقر جتمعات 
وتعاين من مشاكل مجَّة يف البنية التحتية كشبكات املياه  ،العمراين أصالً 

والصرف الصحي والكهرابء ...اخل و بعضها يفتقر هلا بشكل شبه كامل 
 أيضاً، ولذلك هي معرضة النتشار أوسع وأسرع للوابء.

ومن املعروف أن بنية اخلدمات األساسية الرثة يف املخيمات وجتمعات 
شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، تعترب ضرورية ألجل  الالجئني من

النظافة الشخصية، واإلجراءات الوقائية اخلاصة مبواجهة انتشار الفريوس 
 وغريه من املخاطر الصحية خصوصا يف ظل حالة القيود على احلركة.

انهيك عن العديد من املخيمات اليت تعاين من اكتظاظ سكاين ال يساعد  
راءات الوقائية األساسية كالتباعد االجتماعي، هذا فضاًل على تطبيق اإلج

عن انتشار سلوك اجتماعي خاطئ بني أوساط الالجئني الفلسطينيني يف 
سوراي مرتبط بضعف الثقافة الصحية وسبل وبرامج التوعية حوهلا، وكذلك 
هشاشة وضبابية األطر الناظمة لتقدمي اخلدمات الصحية وعمليات التداوي 

ج، وهو ما يقود يف كثري من األحيان اىل شراء الدواء من وصرف العال



الصيدليات دون وصفة طبية أو تناول أدوية متوفرة يف البيوت دون أي 
 تشخيص طيب. 

ت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني  وقد عربَّ
 عن قلقها الكبري املتمثل ابخلوف من انتشار الفريوس يف 30)أونروا(

املخيمات الفلسطينية املكتظة، حيث إن إمكانية اعتماد إجراءات العزل 
خاصة هبم يف خميماهتم  املنزيل ضئيلة خاصة يف ظل غياب مستشفيات

حيث تقتصر اخلدمات الطبية على مستوصفات خمصصة  ،وجتمعاهتم
للمعاينة العامة فقط، وعليه يتوجب نقل احلاالت كافة إىل املستشفيات 
اخلاصة أو احلكومية اليت تعاين أصاًل من نقص يف اإلمكانيات واملعدات 
بسب احلصار املفروض على سوراي، عدا أنه من غري املمكن توفر األسرّة 

ية الالزمة لعالج عدد كبري من املرضى ممن حيتاجون إىل والتجهيزات الطب
 عناية مركزَّة.

 حماور العمل يف مواجهة األزمة الطبية: 
املطلوب اليوم على املستوى الطيب أن تتوىل األمم املتحدة متمثلة ابألونروا،   ●

حتمل مسؤولياهتا الكاملة عن الوضع الصحي لالجئني الفلسطينيني يف 
تسديد فواتري  االستشفاء  اخلاصة ابلالجئني الفلسطينيني    سوراي، بدءًا من

أو غريه بشكل كامل،  COVID-70يف حالة إصابتهم بفريوس كوروان 
واألهم هو توفري األدوات واملرافق والكفاءات الطبية الكافية إلنفاذ إجراءات 
احلد من انتشار الفريوس وكذلك توفري وتشغيل املرافق العالجية املالئمة 
 للتعامل مع احلاالت املرضية، وهو ما تظهر أونروا تقصرياً واضحاً يف توفريه. 
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العمل لتشكيل خلية أزمة من الالجئني الفلسطينيني تضم ذوي االختصاص  ●
من القطاعات ذات الصلة، واملكوانت واملؤسسات االجتماعية الفاعلة يف 

حي جمتمعات اللجوء، ملواجهة هذا الوضع الطارئ، يف الشق الص
 والعالجي.

العمل على أتهيل أماكن خاصة وجمهزة للحجر الصحي يف حال انتشار   ●
إصاابت بني أبناء الالجئني الفلسطينيني يف سوراي بفريوس كوروان، وأيضاً  
تدريب الكوادر الطبية والصحية من أبناء املخيمات ملواجهة أي طارئ قد 

 يفرض عليهم.
تستند للمكوانت االجتماعية يف العمل على تشكيل جلان شعبية حملية،  ●

جتمعات الالجئني الفلسطينيني تعمل على ضمان إنفاذ إجراءات الطوارئ 
 اخلاصة مبنع تفشي الفريوس واحلد منه.

 يف اجلانب االقتصادي واملعيشي:
هناك ضرورة أساسية ملسارعة جمتمع الالجئني الفلسطينيني، يف عملية الدفاع 

ده ومكوانته يف وجه املخاطر القائمة، وهو عن وجوده اجلمعي وسالمة أفرا
تشكيل جلنة طوارئ إنسانية من جمتمع اللجوء ما يتطلب ابحلد األدىن 

الفلسطيين يف سوراي، واملؤسسات الدولية واألخرى ذات الصلة، تنخرط يف 
صياغة آليات وتضع خطط عمل لتعزيز صمود الالجئني الفلسطينيني يف 

آنفة الذكر كإطار للضغط والتنسيق مع سوراي، على أن تعمل اللجنة 
الفلسطينية ويف مقدمتها منظمة  و ت الدولية ويف مقدمتها "أونروا"اجلها

سوراي، ويكون على رأس  -النحرير الفلسطينية، وسلطات الدولة املضيفة
أولوايهتا أتمني مقومات بقاء الناس على قيد احلياة من خالل أتمني 



خدمات  -رعاية طبية  -مسكن  -ء متطلبات حياهتا اليومية )غذا
 أساسية(.

إن واحدة من املهمات األكثر إحلاحًا هلذه اللجنة أو اهليئة جبانب عملها 
الضاغط وجهودها التنسيقية، حيب أن يكون تقدمي تصورات واضحة، أو 
أولية ابحلد األدىن عن احتياجات جمتمعات اللجوء، اتليًا تقدمي الئحة أبهم 

رصدها بشكل يومي ملراقبة تطورات األسعار اليومية األمور اليت جيب 
لالحتياجات األساسية للناس، والسعي لتأمينها وجتنيد املوارد الالزمة هلذا 

 الغرض.
إن اهلدف من جدول متابعة األسعار هو مراقبة حركتها وانعكاسها على 
قدرة الناس على الشراء يف ظل انتشار البطالة بشكل كبري بني أوساط 

ئني الفلسطينيني يف سوراي, فكما هو معلوم أن الوضع االقتصادي الالج
واالجتماعي سيء للغاية  بسبب احلرب، وإن الرصد السابق ملتابعة األسعار 
يسهل على اجلهات الداعمة العمل على توفري وأتمني طرود مساعدات 

 .ئ هذا الذي ال يعلم أحد كم سيطولغذائية وصحية ملواجهة الوضع الطار 
 
 



 



إن من مسلَّمات احلماية والوقاية من فريوس كوروان وغريه من األمراض هو احملافظة 
 على غذاء منتظم يساهم بتقوية اجلهاز املناعي واحملافظة على النظافة ...اخل 

 جيب العمل على:  وبناًء على ما سبق

 أواًل : أتمني دعم مادي  لكل عائلة من عائالت الالجئني الفلسطينيني يف سوراي
 بشكل عاجل وفوري على أن تستمر دميومتها بشكل دوري شهري.

طينيني يف اثنيًا : تقدمي دعم غذائي يتمثل بسلة غذائية لعائالت الالجئني الفلس
يف احملافظة عليهم وعلى  ملا لذلك من أثر مهم، شهريسوراي بشكل عاجل و 

عية اليت يعانون حبيث تشكل سند هلم يف ظل األوضاع االقتصادية واالجتما، حياهتم
منها سواء بسبب احلرب وما خلفته من آاثر قاهرة وما فرضه انتشار فريوس كوروان 

COVID-70   ًلعل أبرز املواد اليت جيب أن  ،على اجملتمعات البشرية مجيعا
 31  :حتتويها الطرود الغذائية

 التاريخ :      /      / املنطقة : اسم الدولة : سوراي

 املقدار الكمية دةاسم املا التسلسل
السعر 
 املفرد 

السعر 
 اجململ 

 مالحظات 

       كغ 6 رز 1

       كغ 10 طحني 2
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       كغ 5 سكر 3

       كغ 6 برغل 4

       لـ 4 زيوت نباتية  5

       غ 226علبة  4 معلبات ابزالء 6

       غ 006علبة  8 فول معلب 7

       غ006علبة  8 محص معلب  8

       كغ 6 عدس 9

       غ 026علبة  5 سردين 10

       غ 026علبة  5 طون 11

       كغ 2 مرىب مشمش 12

       كغ 4 متر 13

       كغ 2 رب بندورة  12



اثلثًا : تقدمي دعم صحي يتمثل بسلة صحية لعائالت الالجئني الفلسطينيني يف 
ا بشكل دوري شهري, سوراي بشكل عاجل وفوري على أن تستمر دميومته

لعل أبرز للمحافظة على النظافة واتباع اجراءات احلماية والوقاية من فريوس كوروان, 
 32املواد اليت جيب أن حتتويها الطرود الصحية
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 التاريخ :      /      / املنطقة : اسم الدولة : سوراي

السعر  املقدار الكمية اسم املادة التسلسل
 املفرد 

السعر 
 الحظات م اجململ 

       Item 3 ممسحة أرض 1

       500pcs 6 حمارم 2

       2L  1 منظفات منزلية  3

       2L  1 مطهر لليد 4

       2l 1 سائل جلي 5

       125ml 2 معجون أسنان 6

       KG 3 0.5 مسحوق غسيل 7

       g 12 125 صابون للجسم  8

       125ml 2 معجون حالقة  9

       items 1 4 شفرات حالقة  10



( 7109اً : لقد جتاوز عدد املعتقلني من أبناء الالجئني الفلسطينيني يف سوراي )رابع
، مجيعهم مت إخفاؤهم قسرايً يف ظل تكتم شديد اً ( مفقود330قاًل، واملفقودين )معت

عن مكان اعتقاهلم أو مصائرهم, فاملطلوب من خلية األزمة اليت نوصي بتشكيلها 
أو غريها من القوى والفصائل واملؤسسات املعنية بشأن الالجئني الفلسطينيني أن 

فهناك خشية كبري على  ،كشف مصريهموتعمل إلطالق سراحهم و تتابع هذا امللف 
حياهتم داخل السجون خوفًا من انتشار فريوس كوروان وملا متتاز فيه املعتقالت من 
غياب ألدىن مقومات النظافة والوقاية, وأيضًا الضغط إلمهاء سياسية االعتقال وكّم 

  األفواه اليت ما زال يعاين منها أبناء املخيمات يف سوراي. 

ق محلة وطنية أهلية اجتماعية إلنشاء صندوق جلمع التربعات املادية ًا : إطالخامس
والعينية من أبناء الشعب الفلسطيين يف خمتلف أماكن تواجده يف الوطن ويف بلدان 
الشتات واللجوء, ومن الداعمني له لتقدميها وتوزيعها ألبناء الالجئني الفلسطينيني 

 م ويف سوراي بشكل خاص. يف املخيمات والتجمعات الفلسطينية بشكل عا

       10pcs 2 قوط نسائية 11

       2L  1 ملمع بالط 12

       item 1 4 فرشاة أسنان 13

       Item 1 سطل بالستيك 14

       item 1 2 منشفة  15



 الواقع )مسؤوليات األطراف المعنية( –حماية فلسطينيي سوريا 

     الكيان الصهيوين "اسرائيل"  :أواًل 
السبب يف مشكلة اللجوء الفلسطيين هو الكيان الصهيوين ممثاًل بـ "إسرائيل"  

طينيني يف اليت تعترب شريكًا أساسيًا يف كل اجلرائم اليت تلحق ابلالجئني الفلس
أماكن وجودهم، فهي اليت تتحمل املسؤولية الكبرية عن االنتهاكات اليت 
يتعرض هلا الالجئون الفلسطينيون وافتقادهم للحماية يف سوراي اليوم وغريها 

وتتجاهل بشكل اتم  ،قف عائقاً يف وجه عودهتم لدايرهممن البلدان، إذ إمها ت
 الفلسطينيني خصوصاً، وابلتحديد معاانة الشعب الفلسطيين عموماً والالجئني

 من عانوا وال زالوا يعانون من أزمة إنسانية كربى نتيجة احلرب السورية. 

إن واحداً من احللول املمكنة لتمكني الالجئني الفلسطينيني من احلماية، واليت 
متتلك سندًا قانونيًا مدعومًا بقرارات الشرعية الدولية واملنظمات األممية، هو 

لعودة إىل أراضيهم ومدمهم وقراهم ابتمكينهم من  "إسرائيل"على الضغط 
أو على األقل متكينهم من العودة إىل  ،صلية بدون أية قيود وبدون أتخرياأل

 7091عام  717"أراضي الدولة الفلسطينية" مبوجب قرار التقسيم رقم 
 ،33الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  7091عام  709والقرار 

فع التعويضات املادية هلم عما عانوه طوال سنوات اللجوء القسري، ويف ود
عليها أن تدفع األموال الالزمة  COVID-70ظل جائحة فريوس كوروان 

 .اية من تسببت بتهجريهم وتشريدهمحلم

                                                           
 assembly/-collection/general-https://www.un.org/unispal/ar/dataقضية فلسطين / األمم املتحدة  -  33

https://www.un.org/unispal/ar/data-collection/general-assembly/


 اثنياً: الدولة املضيفة )سوراي(

الرديفة  ة وحلفائها والقواتلقد تسابق طرفا الصراع، ممثلني ابحلكومة السوري
وكذلك قوى املعارضة املسلحة على اختالف فصائلها وقواها، يف عدم ، هلا

احرتام القانون الدويل اإلنساين أو أية قوانني أخرى، ويف ممارسة أبشع 
انتهاكات حقوق اإلنسان جتاه املدنيني يف سوراي، اليت مل يسلم منها الالجئون 

 الفلسطينيون منها أبي شكل من األشكال. 

ا تقع املسؤولية على عاتق احلكومة السورية يف املناطق التابعة لسيطرهتا، فكم
فإن من واجب قوى املعارضة أيضًا احرتام القانون الدويل اإلنساين والقوانني 
والقرارات ذات الصلة خبصوص محاية املدنيني، وابألخص منهم الالجئني 

هذه القوى أيضاً وتتحمل  ، يف املناطق اليت تتبع لسيطرهتاالفلسطينيني
املسؤولية عن كامل االنتهاكات اليت تقع على هؤالء الالجئني يف مناطق 

 34.سيطرهتا ونفوذها

ويف ظل التخوف من جائحة فريوس كوروان على طريف الصراع يف سوراي توفري 
يني من خطر انتشار ما يلزم من أجل محاية املدنيني والالجئني الفلسطين

الل أتمني متطلبات خميمات وجتمعات الالجئني وذلك من خ، فريوس كوروان
الفلسطينيني املوجودين على أراضيها وتلبيتها على وجه السرعة، وكذلك 
ضمان حرية وصول املساعدات واملوارد الضرورية للتعامل مع األزمة لتجمعات 
الالجئني، وحرية وحق الالجئني يف تنظيم ذاهتم والعمل اجملتمعي والتواصل مع 

املعنية ألجل ضمان حقوقهم اإلنسانية، ورفع أي قيود أمنية أو اهليئات 
 عسكرية أو تشريعية تعيق ممارسة هذه احلقوق.
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 اثلثا: اجملتمع الدويل

نظرًا لعدم توفر أي شكل من أشكال احلماية الدولية احلقيقة اليت يضمنها 
الجئني واألونروا، حلماية ال 35اجملتمع الدويل، ممثاًل مبفوضية شؤون الالجئني

الفلسطينيني، وخاصة األونروا بصفتها صاحبة املسؤولية عن رعاية هؤالء 
الالجئني وأتمني احلياة الكرمية هلم، إال أمها عجزت أيضًا عن توفري احلماية 
األمنية هلم، وتكتفي دائمًا مبناشدة األطراف للهدوء وضبط النفس ومراقبة 

 ملتحدة.االنتهاكات ورفع تقارير عن األوضاع لألمم ا

فيما يتوجب على األونروا أن تتطلع مبسؤولياهتا املنصوص عليها يف قرار 
أتسيسها، وبشكل كامل، بدءًا من العمل بشكل عاجل على أتمني 
االحتياجات املعاشية هلؤالء الالجئني وإغاثتهم بدون تردد وعدم التعذر 

ي يعيشه بضعف اإلمكانيات املالية يف ظل الظرف االستثنائي واخلطري الذ
هذا ابإلضافة للتخوف من ،  أتون احلرب واحلصار منذ سنواتهؤالء يف

انتشار فيورس كوروان بني أوساط من تدعي أمها تؤمن هلم الرعاية واحلماية من 
ومن واجب اجملتمع الدويل واألونروا العمل بشكل  أبناء الالجئني الفلسطينيني.

كل مكان ويف سوراي بشكل حثيث لضمان محاية الالجئني الفلسطينيني يف  
خاص وأتمني مقومات صمودهم وبقائهم يف ظل الظروف الصعبة اليت 

 COVID-70يعيشومها بسبب احلرب واخلوف من انتشار فريوس كوروان 
من خالل العمل على إجياد حل سياسي لألزمة  يف جتمعاهتم وخميماهتم

 الصراع أتمني السورية ورفع احلصار املفروض على سوراي مبا يسهل على طريف
املتطلبات الالزمة حلماية املدنيني بشكل عام والالجئني الفلسطينيني بشكل 

 خاص من فريوس كوروان. 
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 رابعاً: منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الفلسطيين 

برغم اخلالفات الداخلية يف البيت الفلسطيين، إال أّن منظمة التحرير 
عرتاف وقبول اجملتمع الدويل وجامعة الدول الفلسطينية، ال زالت حتظى اب

وعليه فإمها تتحمل مسؤولية  مثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيالعربية كم
كبرية يف العمل والتنسيق لضمان احلماية ألفراد الشعب الفلسطيين أينما 

 ويبقى من واجبها التحرك على عدة مستوايت لضمان هذه احلماية.، تواجدوا

ط على األطراف املتصارعة يف سوراي بضرورة حتييد فهي مطالبة ابلضغ
الالجئني الفلسطينيني وخميماهتم عن دائرة االشتباك، وضمان وصوهلم إىل 
اخلدمات األساسية واحرتام حقوقهم اإلنسانية وعدم انتهاكها, وكذلك مطالبة 
ابلعمل والتنسيق مع اجملتمع الدويل واألطراف الدولية ذات العالقة ابحلرب 

 ورية لضمان هذه احلقوق.الس

ومن جهة أخرى، فإمها مطالبة بتوجيه الضغط على الكيان الصهيوين ممثاًل بـ 
"إسرائيل"، مبشاركة اجملتمع الدويل، لتمكني الالجئني الفلسطينيني يف سورية 
من حقهم ابلعودة الفورية إىل أراضيهم ومدمهم وقراهم األصلية، أو على األقل، 

احلكم اإلداري  إىل األراضي الفلسطينية اخلاضعة لسلطة السماح هلم ابلعودة
وكذلك العمل مع ابقي األطراف واملنظمات الدولية، لتطبيق ، الذايت احملدودة

آلية عملية تضمن احرتام أطراف الصراع السوري للحقوق اإلنسانية لالجئني 
 الفلسطينيني، مبا يكفل حقهم يف احلماية. 

منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية البد من اإلشارة لضعف دور 
وتنصلها من واجباهتا و جتاه شعبها بشكل عام وبشكل خاص الالجئني 

خصوصا امها تورطت يف تربير االعتداءات واسعة ، نيني يف سوريةالفلسطي



النطاق اليت وقعت على جتمعات الالجئني وخميماهتم، وذلك مبواقف 
مسؤويل وفودها إىل سوراي بشأن قضية الالجئني وتصرحيات رمسية تورط فيها 

 الفلسطينيني يف سوراي.

ال بد  هنا من التذكري  مبا يقع على عاتق املنظمة والفصائل وغريها من  
املؤسسات واهليئات الفلسطينية من واجب العمل إلطالق املعتقلني واملفقودين 

( 7109بـ ) من أبناء الالجئني الفلسطينيني يف سوراي حيث قدر عددهم
( مفقود، مجيعهم مت إخفاءهم قسرايً يف ظل تكتم شديد عن 330معتقاًل و )

مكان اعتقاهلم أو مصائرهم, فهنالك خوف كبري على حياهتم داخل السجون 
خوفًا من انتشار فريوس كوروان وملا متتاز فيه املعتقالت من غياب ألدىن 

سياسية االعتقال وكم األفواه مقومات النظافة والوقاية, وأيضًا الضغط إلمهاء 
 اليت ما زال يعاين منها أبناء املخيمات يف سوراي.

واآلن ويف ظل األوضاع الكارثية اليت يعاين منها الالجئني الفلسطينيني بشكل 
عام ويف سورية بشكل خاص يتطلب منها العمل بشكل صادق لتأمني 

الصعبة اليت  متطلبات صمودهم يف ظل األوضاع االقتصادية واالجتماعية
 .COVID-70فرضت عليهم بسبب احلرب وانتشار فريوس 



  الخاتمة

لقد سعت الدراسة للكشف عن مالبسات ما تعرض له الالجئون 
نيسان  79وحىت  0977آذار  07الفلسطينيون يف سوراي خالل الفرتة 

من انحية األوضاع االقتصادية واالجتماعية وانعكاس ذلك على  0909
م احلالية اليت يواجهون فيها واحدة من أسوء األزمات واقعهم وظروفه

 الصحية واإلنسانية اليت عانتها البشرية.

من املؤكد أن أزمة احلماية لالجئني الفلسطينيني يف سوراي يف ظل احلرب و 
، تستدعي تعاواًن دوليًا بدعم إقليمي COVID-70جائحة كوروان 

ليت أدت النتهاكات جسيمة حبق وحملي، مبا يكفل تاليف اإلخفاقات اهلائلة ا
الالجئني الفلسطينيني يف سورية تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد 

 اإلنسانية، وأفضت لضرر هائل يف أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية.
إن جهات املسؤولية متعددة، تبدأ بكيان االحتالل الصهيوين املسؤول األول 

سانية املستمرة ملاليني الالجئني عن مأساة اللجوء الفلسطيين، واملعاانة اإلن
"أونروا"، و مبنظمة التحرير بـ الفلسطينيني، وكذلك املسؤوليات اخلاصة 

الفلسطينية، و بسورية البلد املضيف وما عليه من التزامات دولية، مبا يعنيه 
املسيطرة   -احلكومية واملعارضة-ذلك من التزامات تؤول للسلطات السورية 

الجئني الفلسطينيني، وليس انتهاء ابجلهات على مناطق وجود ال
واملؤسسات والبىن السياسية واجملتمعية ذات احليثية والتأثري يف جمتمعات 

 الالجئني. 

العمل والتنسيق والتعاون مع اجملتمع الدويل للمسامهة يف حتمل عبء جندة  
املدنيني والالجئني الفلسطينيني يف سوراي وأتمني احلماية هلم، وتوفري 



االحتياجات املادية والتمويل الالزم لذلك. كما ينبغي على اجملتمع الدويل، 
مساعدة حكومات املنطقة واملسامهة يف محل ذلك العبء ابملساعدة املالية 
من جهة، وابلدفع من أجل عودة هؤالء الالجئني إىل دايرهم اليت هجروا 

 منها من جهة أخرى.

لكل فاعل إنساين ووطين للتحرك إن جسامة املخاطر الكامنة، هلي دافع 
ملنع التدهور املتوقع يف ظروف الالجئني الفلسطينيني، واألخطار الكربى 
اليت هتدد جمتمعاهتم، وهو ما يتطلب من الالجئني الفلسطينيني بشكل عام 
ويف سوراي بشكل خاص العمل بشكل حثيث لتنظيم ذاهتم وقدراهتم دفاعاً 

سهم من املخاطر املتفاقمة على الشرائح عن حقوقهم ووجودهم، ومحاية أنف
 األكثر هشاشة وضعفاً وعرضة للتمييز.

وهو ما يستدعي أيضًا الكثري من العمل املبادر والتوظيف األمني للطاقات 
واملوارد واجلهود، من املؤسسات والبىن األهلية القائمة يف جمتمعات الالجئني 

ياسية املتشكلة يف بيئاهتم، وهو الفلسطينيني واألطر التنظيمية اجملتمعية والس
 حتديدا ما حتاول هذه الدراسة أن تكون جزء منه.
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