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 : سوریة مخیمات لطبیعة عام وصف .1

 عام بشكل الفلسطینییون : 

 الالجئین مجموع من %10,2 نسبته  سوریا في الالجئون یشكل •

 منهم %25 ویعیش سوریا، سكان مجموع من %2,3و المسجلین

 ودرعا، الشیخ، وخان النیرب، هي: رسمیاً  مخیماً  عشر احد في

 الست  وحماة، دنون، وخان وحمص، ودرعا، وسبینة، وجرمانا،

  الرمدان ، زینب

 الالجئین مجموع من %30 على یزید ما المخیمات هذه في یقیم •

  سوریا إلى الفلسطینیین

اما المخیمات غیر الرسمیة فهي " مخیم الیرموك –مخیم الرمل –  •

مخیم حندرات " ویعتبر مخیم الیرموك اكبر تجمع فلسطیني 

  لالجئیین الفلسطینیین في سوریا 
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 فلسطین في الشمالیة المناطق إلى سوریا في الالجئون ینتمي •

 أما الالجئین، إجمالي من %62 ویشكلون وحیفا، صفد خصوصا

  أخرى ومدن وعكا وطبریا یافا من فقدموا الباقون

 مرتفعات من شخص ألف مائة من أكثر هاجر 1967 عام وفي •

  سوریا. من أخرى أجزاء إلى فلسطینیون- الجئون -بینهم الجوالن

 بحوالي 1995 عام لدیها المسجلین الالجئین أعداد األنروا قدرت •

   للعام إحصائیاتها وفق 381163 إلى العدد هذا وارتفع ،334870

، لیبلغ  2000 ألف نسمة عام 470،000  لیصلوا 2000-

 حسب الهیئة العامة 2011نسمة  في مطالع 54000عددهم   

 لالجئیین

المسجلین لدى أونروا – عدد الفلسطینیین السوریین اما اآلن فإن •

 نتیجة الحرب التي عصفت  ألف نسمة527فقط- یبلغ نحو 

باالراضي السوریة  

3 
 



 :واقع الالجئین في سوریا قبل الحرب  

 فأعمار سنهم، بصغر سوریا في الفلسطینیون الالجئون یمتاز •

 ارتفاع إلى ذلك في السبب ویعود عشرة، الخامسة دون منهم 43%

 هذا أن غیر سوریا. في الفلسطینیة المرأة لدى الخصوبة معدل

 المرأة عند التعلیم نسبة الرتفاع نظرا مؤخرا انخفض المعدل

 .العملیة الحیاة معترك ودخولها الفلسطینیة

 قطاع أي في العمل من الفلسطینیون الالجئون یتمكن حیث •

 والعسكریة والحكومیة اإلداریة اركان في الترقي لهم ویحق یختارونه،

 لمناصب الترشح لهم یحق فال سیاسیة حیاة ممارسة لهم یحق وال

 .االنتخاب او الحكومة في

 والجامعات كالمدارس الحكومیة الخدمات من االستفادة لهم یحق •

 التي الخدمات باستكمال األنروا وتقوم الحكومیة، والمستشفیات

 .السوریة الحكومة تقدمها
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 تزید نسباألمیة كانت حیث ملموسا، تطورا شهد فقد التعلیم عن أما •

 .1995 عام %11 حوالي إلى وانخفضت ،1984 عام %19 عن

 المرحلتین طالب من األعلى بالنسبة الغوث وكالة مدارس وتستأثر

 في منهم  %25 حوالي یدرس حین في واإلعدادیة، االبتدائیة

 الحكومیة المدارس

المخیمات الفلسطینیة بصورة عامة :  .2

  :المخیمات الرسمیة

، وعدد مساكنه 1948 : ُأقیم مخیم خان الشیخ عام خان الشیخ- 1

 مسكنًا، یقع مخیم خان الشیح بالقرب من قریة خان الشیح 758حوالي 

 متر 690000 كیلومترا جنوبي دمشق، على مساحة 27على مسافة 

مربع . تلقى أغلبیة الالجئین تعلیما جیدا، ویعمل الكثیرون في 

التدریس أو الوظائف الحكومیة. ویعمل اآلخرون في زراعة المزارع 

. 1995 نسمة، حسب إحصاءات 12,619السوریة. السكان حوالي 
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. إجمالي الالجئین 1999 نسمة، حسب إحصاءات 15352وحوالي 

) نسمة. 15731، (2002المسجلین في العام 

، 1949ـ 48 ُأنشئ مخیم حمص، في الفترة بین عامي حمص:- 2

 كیلومترا شمال دمشق. على 160داخل مدینة حمص على مسافة 

 متر مربع. ومعظم الالجئین الذین یقطنونه هم من 150000مساحة 

القرى المحیطة بحیفا شمالي فلسطین. ویبلغ عدد السكان حسب 

 13825 نسمة. قفز إلى 13,349، إلى حوالي 1999إحصاءات 

. 2002حسب إحصاء العام 

 یعد مخیم النیرب أكبر مخیم رسمي في سوریا، ویقع على النیرب:- 3

 كیلومترا شرق مدینة حلب قریبا من مطار حلب. وأنشأ 13مسافة 

، وأنشئ المخیم لالجئین من شمال 1950 ـ 1948المخیم بین عامي 

 متر مربع في الثكنات التي خلفتها 148000فلسطین على مساحة 

قوات التحالف أثناء الحرب العالمیة الثانیة. ویسكن الالجئون في 
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الثكنات التي قاموا بتعدیلها قدر استطاعتهم لتوفر لهم بعض 

الخصوصیة ولتلبیة االحتیاجات المتزایدة لألسر. والیوم، یعمل معظم 

 10000الالجئین في األعمال الموسمیة المؤقتة؛ من بینهم حوالي 

الجئ یعیشون داخل حدود المخیم.ویعمل آخرون كباعة متجولین. 

وتدیر األونروا ست مدارس في المخیم ویبلغ عدد السكان حوالي 

 حسب 16951، و1995 نسمة، حسب إحصاءات 14,378

 حزیران 30. إجمالي الالجئین المسجلین في 1999إحصاءات 

) نسمة 17994، (2002(یونیو) 

 200: ُأقیم مخیم حماة، داخل مدینة حماه على مسافة حماة- 4

 60000 على مساحة 1950كیلومترا شمال دمشق. وأنشأ المخیم عام 

متر مربع مطلة على نهر. وقد فر معظم الالجئین من حیفا شمالي 

فلسطین. ویعمل معظم الالجئین كأجراء أو في محالت صغیرة، تشكل 

 5920الصحة البیئیة بالمعسكر مشكلة خطیرة، وبلغ عدد السكان 
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 نسمة، حسب 72203، وحوالي 1995نسمة، حسب إحصاءات 

 حزیران 30. وبلغ إجمالي الالجئین المسجلین في 1999إحصاءات 

) نسمة.  7597: (2002(یونیو) 

 كم جنوبي 23: وأنشأ المخیم الذي یقع على مسافة خان دنون- 5

 120000 على مساحة 1951 ـ 1950دمشق، بصورة رسمیة عام 

 مسكن، عند اإلنشاء. خان دانون 500كم مربع، وبلغ عدد المساكن 

من أفقر المخیمات في سوریا. ویعمل معظم الالجئین بالزراعة في 

األراضي السوریة، ویعمل اآلخرون كأجراء، بینما یتردد قلیلون على 

الوحدات الصناعیة. وتجد أسر عدیدة صعوبة في تلبیة احتیاجاتها 

الضروریة. ویعني الضغط على صغار السن للتسرب من المدارس من 

أجل المساهمة في دخل األسرة أن مستوى التعلیم منخفض بالمخیم 

عامة. ویصدق هذا على النساء بصفة خاصة، اللواتي یعملن في 

نظافة البیوت أو مصانع المالبس. هناك وتیرة عالیة نسبیا لحدوث 
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األمراض المرتبطة بظروف الصحة البیئیة المتردیة. و هناك أیضا 

وتیرة عالیة من األمراض الوراثیة التي یصعب مجابهتها في مجتمع 

فقیر یشیع فیه الزواج بین األقارب من الدرجة األولى؛ فالزواج خارج 

 نسمة، حسب 6014األسرة الممتدة یصعب على الكثیرین. وبلغ عدد 

، ویقع 1999 نسمة، حسب إحصاءات 6973. و1995إحصاءات 

 30في العاصمة، دمشق. وبلغ إجمالي الالجئین المسجلین في 

) نسمة 8603، (2002حزیران (یونیو) 

 یقع في منطقة درعا قرب الحدود األردنیة، درعا (مخیم الطوارئ):- 6

 م مربع، 39000، على مساحة 1952 ـ 1950وقد أقیم بین العامین 

 نسمة 5805، و1995 حسب إحصاءات 4177ویبلغ عدد السكان 

 نسمة حسب إحصاءات العام 5916. و 1999حسب إحصاءات 

2006 .
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 الجئ فلسطیني 4200 لحوالي 1967 أنشأ عام درعا (الطوارئ):- 7

اضطروا إلى مغادرة محافظة القنیطرة في الجوالن في أعقاب حرب 

. ویقع المخیم على أرض خصبة ویعمل سكان 1967حزیران (یونیو) 

كثیرون بالزراعة. ویعمل آخرون كأجراء. ولم تتوفر المعلومات عن 

عدد المساكن التي أقیمت، أو المساحة التي ُأقیمت علیها. ویبلغ عدد 

 نسمة حسب 5380، و1995 نسمة حسب إحصاءات 3445السكان 

.  2006 حسب إحصاءات العام 5536. و1999إحصاءات 

 الجئ فلسطیني في القرى السوریة المجاورة 10573(یعیش أكثر من 

ویعمل الكثیر منهم كرعاة أو مزارعین في األراضي). 

 كیلومترا من دمشق على طریق 8 یقع المخیم على مسافة جرمانا:- 8

 30000 على مساحة 1948مطار دمشق الدولي وأنشأ المخیم عام 

، 1967 مسكنًا، وبعد عام 2,414متر مربع. وكان عدد المساكن 

انتقل إلى المخیم الجئون آخرون تشردوا للمرة الثانیة في حیاتهم نتیجة 
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. أنشئت طرق واسعة حدیثة في 1967للحرب العربیة اإلسرائیلیة عام 

السنوات األخیرة؛ وتشق هذه الطرق داخل المخیم وتشكل الحركة 

المروریة القادمة خطرا على ساكني المخیم. یعمل الجئون كثیرون 

كباعة متجولین، بینما یعمل اآلخرون في الوحدات الصناعیة القریبة  

 أسرة الجئة من 311، نقلت الحكومة السوریة 1986 و1985 في 

مخیم جرمانا إلى مخیم الحسینیة القریب. إجمالي الالجئین المسجلین 

 16848 في مخیم جرمانا الرسمي، و4917، 2002 یونیو 30في 

الجئ في المخیم غیر الرسمي.  

 كم من دمشق العاصمة بالقرب 15 ُأقیم على مسافة الست زینب:- 9

، یعمل 1968 ـ 67من مقام السیدة زینب حفیدة الرسول (ص)، عام 

 498أغلبیة الالجئین كأجراء أو باعة متجولین.وبلغ عدد المساكن 

. 1995 نسمة، حسب إحصاءات 9245مسكنًا، وعدد السكان 
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. وبلغ إجمالي الالجئین 1999 نسمة، حسب إحصاءات 13066و

.   16016: 2002 یونیو 30المسجلین في 

 14: یقع مخیم سبینة بالقرب من مدینة سبینة على مسافة  سبینة-10

 متر مربع 27000 على مساحة 1948كیلومترا جنوبي دمشق عام 

في منطقة صناعیة نشطة. ویقیم بالمخیم الجئو فلسطین الذین تشردوا 

. یعمل أغلبیة الالجئین 1967نتیجة للحرب العربیة اإلسرائیلیة عام 

في مصانع سبینة ووحداتها الصناعیة. وعلى الرغم من أن الالجئین ال 

یمتلكون أیة أراض ألنفسهم فإنهم یعملون بالمیاومة أو بالحصاد 

الموسمي للمحاصیل في المزارع السوریة. ، معظم المدارس في حالة 

 نسمة، حسب 7303 مساكن ضمت 704مزریة. وبلغ عدد مساكنه 

 نسمة، حسب إحصاءات 15857، وحوالي 1995إحصاءات 

 حزیران (یونیو) 30. وبلغ إجمالي الالجئین المسجلین في 1999

 ئ) نسمة. 19624، (2002
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 1953 : ُأنِشئ المخیم عام - مخیم الرمدان  (المخیم الیتیم )11 
 دونم) في 2500على مساحة من األراضي الزراعیة قدرت بنحو (

 كم عن مركزها، 60جنوب شرق العاصمة السوریة دمشق، ویبعد 
بالقرب من بلدة "الضمیر" التي ُتَعّد آخر منطقة مأهولة بالسكان على 

 طریق "دمشق – بغداد".
یتألف المخیم من سبعة أحیاء، ُسمیت في معظمها أسماَء مدن وقرى 
فلسطینیة، وتشرف الهیئة العامة لالجئین الفلسطینیین عمومًا، على 

مجمل نواحي الخدمات في مخیم الرمدان. 
ینحدر أبناء مخیم الرمدان من مدینتي طبریة وصفد، ومن قرى 

(الشجرة، حطین، الجاعونة، دالته، شفا عمرو، عجور) ومن قرى 
سهل الحولة، ومن عشائر الوهیب والمواسي، وُتعّد الروابط األسریة 

والعائلیة لمخیم الرمدان أساس الحیاة االجتماعیة فیه، أما عدد السكان 
) الجئ، واستقبل المخیم ما یقارب 4000في المخیم فیبلغ نحو (

) عائلة كانت قد نزحت من مخیم الیرموك بعد اضطراب 200الـ(
. 2011األوضاع في فیه عقب األحداث في سوریة عام 
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  : مخیمات غیر رسمیة

 أنشأ مخیم الیرموك عام مخیم الیرموك (عاصمة الشتات ): ـ 1

 متر مربع لتوفیر اإلقامة لالجئین 2110000 على مساحة 1957

من واضعي الید. وعلى الرغم من عدم االعتراف به كمخیم، فان 

األونروا تخدم سكانه بالخدمات المقدمة لسائر المخیمات األخرى. ویعد 

المخیم أكبر تجمع لالجئین الفلسطینیین في سوریا؛ ویقع على مسافة 

 كم من دمشق، وداخل حدود المدینة. ویشبه مخیم الیرموك المنطقة 8

الحضریة، ویختلف تماما عن تجمعات الالجئین الفلسطینیین األخرى 

في سوریا. وبمرور األعوام قام الالجئون بتحسین مساكنهم وٕاضافة 

الغرف إلیها. ویزدحم المخیم الیوم بالمساكن اإلسمنتیة والشوارع 

الضیقة ویكتظ بالسكان. وهناك داخل المخیم شارعان رئیسان یمتلئان 

بالمحالت التجاریة ویزدحمان بسیارات األجرة والحافالت الصغیرة. 

یعمل العدید من الالجئین في الیرموك كأطباء ومهندسین وموظفین 

14 
 



مدنیین. ویعمل آخرون كعمالة مؤقتة وباعة متجولین. وبشكل عام، 

تبدو ظروف المعیشة في الیرموك أفضل بكثیر من مخیمات الجئي 

فلسطین األخرى في سوریا. یوجد بالیرموك أربعة مستشفیات، ومدارس 

ثانویة حكومیة، وأكبر عدد من مدارس األونروا. ویبلغ إجمالي إجمالي 

. بلغ 112550 2002 حزیران (یونیو) 30الالجئین المسجلین في 

  2011 في مطالع 144000 عددهم

o  و لم یخلو مخیم الیرموك من المناضلین و الشهداء الكثر الذین

تجاوزوا المئات و هناك مقبرة خاصة في مخیم الیرموك لشهداء 

الثورة الفلسطینیة تضم الكثیر من المناضلین و الشهداء و القادة 

الذین استشهدو من اجل الدفاع عن القضیة الفلسطینیة و من اجل 

العودة و من القادة الذي یوجد رفاتهم في مخیم الیرموك الشهید 

خلیل الوزیر ابو جهاد احد ابرز قادة حركة التحریر الوطني 

الفلسطیني فتح و رفاة شهداء من جمیع الحركات و الفصائل 
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الوطنیة الذي استشهدوا في تنفیذ عملیات ضد قوات االحتالل 

داخل الحدود الفلسطینیة او في لبنان اثناء االجتیاح االسرائیلي 

كما یوجد رفاة الشهید فتحي الشقاقي امین عام حركة الجهاد ال 

شهد المخیم نشاطات ثقافیة عالیة المستوى مقارنة مع التجمعات 

السكنیة المجاورة و تلعب دور الرئیسي في هذا المجال المنتدیات 

 ةالثقافیة التابعة لفصائل الثورة الفلسطیني

o اهم المنتدیات الثقافیة في مخیم الیرموك : 

المنتدى الثقافي الدیمقراطي الفلسطیني الذي مارس نشاطات 

متعددة في المجال الثقافي لكنه عقد مؤتمر ة التأسیسي في 

 .  بحضور عدد من المثقفین الفلسطینیین و العرب25/4/1996

 م و هو 1979ـ نادي الشهید غسان كنفاني الذي تأسس عام 

عبارة عن نادي ثقافي ریاضي اجتماعي یعمل على تربیة العقل و 

 . الجسم
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ـ المندى الثقافي التقدمي الفلسطیني الموجودة في مجمع الخالصة 

 1983تأسس عام 

 و ساهم في عدد 2000ـ متدى القدس الثقافي الذي تأسس عام 

 الفعالیات الثقافیة

 : اهم قاعات المحاضرات في مخیم الیرموك

 قاعة الشهیدة حلوة زیدان و هي تابعة لجیش التحریر الفلسطیني 

 . و من اقدم القاعات الثقافیة الفلسطینیة في المخیم

ـ قاعة الشهید عبد الكریم حمد ابو عدنان و قاعة الشهید خالد 

 . نزال

  تشرین الموجوة في مقر حزب البعث العربي االشتراكي16ـ قاعة 

 . ـ قاعة الشهید غسان كنفاني خلف مدرسة المنصورة

 . ـ قاعة الشهید سمیر درویش

 : المكتبات الثقافیة في مخیم الیرموك
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و هي مكتبات عامة تتضمن إعارة كتب مع قاعات مطالعة و 

 تتبع للفصائل الفلسطینة

 . ـ مكتبة الشهید عز الدین القسام في مجمع الخالصة

ـ المكتبة الثقافیة الوطنیة الفسطینیة و تتضمن قاعة مطالعة و 

قاعة لمطالعة الصحف باإلضافة إلى مكان مخصص للطلبة 

 7000للدراسة و تحتوي المكتبة الثقافیة الوطنیة الفلسطینیة على 

 دوریة باالضافة إلى أشرطة الفیدیو بلغ عدد 1300مطبوعة و 

  مشترك1225 نحو 1/3/1999المشتركین حتى تاریخ 

 ـ مكتبة الجیل الجدید و تشمل قاعة للمطالعة و األلعاب و 

 . ـ مكتبة األقصى التابعة لشببیة الثورة الفلسطینیة

دور النشر في مخیم الیرموك : یوجد الكثیر من دور النشر في 

مخیم الیرموك التي تساهم برفد الحیاة الثقافیة في مخیم الیرموك 

منها " دار الشجرة ـ دار المسبار ـ دار األقصى ـ دار الكرمل ـ دار 
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 " جفرا

المركز الثقافي في مخیم الیرموك : و هو تابع لوزارة الثقافة ( 

سوریة ) و یقع بالقرب من المدینة الریاضیة و هو یساهم كثیرا في 

تعزیز الحیاة الثقافیة في مخیم الیرموك حیث تقام فیه الكثیر من 

 . الندوات و المحاضرات و عروض األفالم الوثائقیة و الثقافیة

إسالمي و رفاة الشهید ابو العباس امین عام جبهة النضال لتحریر 

 فلسطین

o  من قوة العمال الفلسطینیة في مخیم 70استخدام أكثر من % 

  الیرموك في االقتصاد السوري بقطاعاته المختلفة

o  ظهر مخیم الیرموك كبؤرة للنشاط االقتصادي القائم على الخدمات

و التجارة بحیث تحول المخیم إلى سوق تجاري و خدمي له و 

 . للمناطقة المجاورة و المحیطة به
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o  یعتبر مخیم الیرموك كغیره سوقا للعمال السوریة حیث یزودها

بالعمالة نصف الماهرة و رخیصة األجرة في أوقات التوسع 

 الصناعیة و العمراني

o  انخفض عدد سكانه نتیجة الحرب التي عصف به في االزمة

 2016 في 3000السوریة الى 

o  یسمى بعاصمة الشتات كنایة  لكونه اكبر المخیمات الفلسطینیة

 الذي تعرض اهله للتهجیر

o  یواجه اهله صعوبة في العودة الیهم بسبب حجم الدمار الهائل

الذي طال معظم مبانیه ودمر بنیته التحتیة  

: یقع مخیم الرمل، داخل حدود مدینة الالذقیة على مخیم الرمل ـ 2

 ـ 1955ساحل البحر المتوسط. وأنشأ المخیم في الفترة بین عامي عام 

 متر مربع لتوفیر اإلقامة لالجئین 220000 على مساحة 1956

الذین جاءوا في معظمهم من مدینة یافا وقرى في شمال فلسطین. 
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یعمل العدید من الالجئین في صید السمك الذي یدر علیهم دخال 

متواضعا؛ ویعملون من حین آلخر كعمالة مؤقتة بالمیناء. كما تتوفر 

األعمال الموسمیة في قطاع السیاحة. أسفرت نسب الرطوبة والتآكل 

العالیة الناتجة عن قرب المخیم من البحر عن حاجة معظم المساكن 

للتأهیل. وتتمثل األولویة المطلقة في المخیم بتحسین وضع مساكن 

) 6354، (2002الالجئین بلغ إجمالي الالجئین المسجلین في العام 

نسمة. 

 یقع مخیم حندرات على تل أخضر عمیق على مخیم حندرات: ـ 3

 كیلومترا شمالي شرق مدینة حلب بسوریا. وأنشأ المخیم، 13مسافة 

 متر مربع. یسكن المخیم الجئون 160000 على مساحة 1962عام 

جاءوا في معظمهم من شمال فلسطین. ویعمل معظم الالجئین كعمالة 

مؤقتة أو مدرسین بالمدارس المحلیة. قررت الحكومة السوریة في 

 دمج المخیم في الخطة الرئیسیة العامة لتطویر 2001منصف عام 
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 2002مدینة حلب وما حولها. ویبلغ إجمالي الالجئین المسجلین في 

)4329  .(

 المخیمات الفلسطینیة في الحرب :

تعرضت مخیمات اللجوء بسوریا للنكبة بدرجات متفاوتة في الحرب  •

 السوریة، 

% من مبانیه 70تعرض مخیم درعا لتدمیر  •

 كما تعرضت مخیمات الرمل و حندرات والسبینة  •

 وتدمیر معظم مبانیه وتشرید ساكنیه تهجیر لعملیات

وتعرض مخیم الیرموك لما وصفت بعملیات تدمیر وحصار وتجویع  •

% في مبانیه وبنیته 70كما تعرض للتدمیر بنسبة  لسنوات متتالیة

 وتعد لآلن   التحتیة

 العامة الهیئة  تمكنت الذین الفلسطینیین الضحایا حصیلة وصلت •

 .امرأة 455 بینهم من 3414 توثیقهم من الفلسطینین لالجئین
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 192 قضى -.امرأة 80 بینهم مختفین فلسطینیا 1135 یوجد - •

 بسبب الطبیة والرعایة التغذیة نقص نتیجة فلسطینیا والجئة الجئا

 .، غالبیتهم في مخیم الیرموكالحصار

 ألف الجئ من فلسطینیي سوریا إلى أوروبا (حتى 79وصل  •

)، في حین یقدر عدد الالجئین من فلسطینیي 2016منتصف 

  ألفا، 31بحوالي  لبنان سوریا في

 ألفا،  17وفي األردن  •

ستة آالف،   مصر وفي •

ثمانیة آالف،  تركیا وفي •

 طینيوفي غزة بألف فلس •

 

 

 

23 
 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d


   :المرأة الفلسطینیة السوریة .3

ترتبط معاناة المرأة الفلسطینیة الالجئة ارتباطا وثیقا بظروف 

اقتالعها وتشریدها من أرضها في أرجاء األرض. هذه المعاناة لم 

تخف وطأتها بعد واحد وسعین عاما على كارثة اللجوء  فالوطن 

جزء من هویتها الوطنیة والسیاسیة والثقافیة. فالمكان األصلي 

بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص مرتبط بتحقیق االستقرار المادي 

والمعنوي؛ وأحد مصادر العطاء والتواصل والبقاء والتوازن. بهذا 

المعنى، یتداخل ویتقاطع مفهوما األرض والمرأة فلسطینیا. فالتشرد 

والدخول في دوائر الغربة واالغتراب؛ ومقاساة مذلة التهجیر على 

الصعید  االنساني، یشكالن في ظل االحتالل للوطن أسقفا للنضال 

االجتماعي والمطلبي والدیمقراطي ولكن لیس بمعنى التضاد إنما 

 .على نحو تكاملي
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والمعاناة اإلنسانیة والمعیشیة هي القاسم المشترك للمرأة الالجئة في 

جمیع أماكن تواجدها وتحدیدا في داخل المخیمات 

 المرأة الفلسطینیة في سوریا وسوق العمل 

كان الرتفاع نسب التعلیم عند المرأة الفلسطینیة في سوریا، ودخول 

، وفق وتیرة متزایدة، األثر الكبیر في  والعملسوق اإلنتاجالمرأة 

الفلسطینیة في سوریا التراجع المحدود لمعدالت الخصوبة للمرأة الواحدة 

في النمو عدم وجود هجرة غیر طبیعیة ، مع اإلشارة لللعام الواحد

 104(عدد الذكور السكاني بین الجىء فلسطین المسجلین في سوریا 

 % داخل مجتمع 51 أنثى) أي أن نسبة الذكور تبلغ 100لكل 

الالجئین الفلسطینیین في سوریا وهي نسبة اعتیادیة وطبیعیة جدًا في 

. )1(المجتمعات المستقرة
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مساهمة المرأة الفلسطینیة الالجئة في سوریا في النشاط وعلیه، إن 

، ازدادت، وارتفعت وتیرة هذه المساهمة عبر السنوات االقتصادي

 %، 23,5 و نح1998 فقد بلغت عام ، 1948التالیة من نكبة العام 

 % منهن، والصناعة التحویلیة 59,5استحوذ قطاع الخدمات على و

 %، وباقي النسبة توزعت على القطاعات االقتصادیة المتبقیة، 26,5

% یعملن بصورة دائمة نظرًا ألن الغالبیة یعملن في 70ولوحظ أن 

  .)2(للدولة وعموم مؤسساتها القطاع العام 

إن دخول المرأة الفلسطینیة الى سوق العمل، وتزاید وتیرة اندماجها 

 ما ، السلطة األبویة على األسرةبالعمل، أضعف تدریجیًا من حضور

أّثر على واقع المرأة االجتماعي بسبب مشاركتها في العمل وفي تحمل 

إن هذه التحّوالت االجتماعیة عكست أثرها بطبیعة  .أعباء األسرة

الذي ال یمكن تجاهله، هو أن والحال على واقع المرأة الفلسطینیة. 

  
                                                           



 ُیخفى عن الجمیع مظروف المرأة تباینت تبعًا لمكان وحالة اللجوء. فل

عانت االقتصادیة الصعبة التي  الظروف الصحیة واالجتماعیة، أو

في سوریا، في ظل تعاني منها النساء الفلسطینیات في المخیمات و

التي خّلفت وراءها المزید و المحنة القاسیة التي مازالت تضرب البالد، 

، في ظل اتساع ظاهرة التهجیر من النساء الفقیرات والمعیالت ألسرهن

الداخلي والخارجي، وتراجع المداخیل، وشح الموارد، وانتشار البطالة 

. والعوز والفاقة

إن الواقع العام للمرأة الفلسطینیة في سوریا، قبل المحنة القاسیة التي 

تعرض لها مجتمع الجىء فلسطین في سوریا، في مسارات األزمة 

الداخلیة في البالد، كان ُمبّشرًا، ومن داالته كان تراجع ظاهرة تعدد 

الزوجات، وانحسار متزاید لظاهرة زواج األقارب، وتراجع نسب الطالق 

(السیف المسلط على المرأة)، وهو مایُدُل على مدى الواقع اإلیجابي 

(النسبي) الذي وصلت الیه أوضاع المرأة الفلسطینیة في سوریا في 
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ظاهرة العنف ضد المرأة،  كما في تراجع سنوات ماقبل األزمة السوریة.

بین مخیم وهي الظاهرة الموجودة في شكٍل أو آخر، وبتفاوٍت 

 .فلسطیني، ومخیم فلسطیني أخر في سوریا

كما أن المرأة الفلسطینیة في سوریا، محمیة بحدود نسبیة بفعل  •

القوانین العام التي ساوت بین المرأة والرجل، وارتفاع نسب التعلیم 

بین الفلسطینیات في سوریا، وخاصة في مجاالت التعلیم العالي في 

الجامعات، كالطب البشري والهندسات، واآلداب، ودخولها 

المضطرد لسوق العمل المهني التخصصي، والعالي. إّال أن 

تداعیات األزمة الداخلیة في سوریة مازالت تجرجر بنفسها على 

عموم البلد، وقد اصابت الفلسطینیین، وخاصة المرأة التي وجدت 

نفسها تحت واقٍع مریر، فبرزت ظاهرة الهجرة الخارجیة للنخب 

الفلسطینیة، النسویة المتعلمة، وزاد من منسوبها وجود عدد كبیر من 

الحاالت التي فقدت المعیل، أو العدید من ابنائها، والتي وقعت 
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تحت وطأت التهجیر الداخلي في البدایة، ودمار البیوت، كما هو 

الحال في مخیم الیرموك، ومخیم حندرات شمال مدینة حلب، ومخیم 

درعا  وهو ماجعل من واقع المرأة الفلسطینیة في سوریا في غایة 

 الصعوبة قیاسًا بالسنوات الطویلة التي سبقت المحنة السوریة

   : المراة الفلسطینیة السوریة دیمغرافیًا

% من الدیمغرافیة 51% بینما یشغل الرجل 49تشغل المراة نسبة  •

الفلسطینیة اي نصف المجتمع   

  : المراة الفلسطینة ضحیة الحرب السوریة

عانت المرأة الفلسطینیة في سوریة معاناة تكاد تكون مضاعفة عمن  •

سواها من بقیة شرائح المجتمع الفلسطیني، فهي األم واألخت 

والزوجة كما تعرضت بدورها للخطف و الموت والبطالة و اإلعاقة 

 نتیجة الصراع الدائر في سوریة منذ اندالع المواجهات
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 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطیني بالتعاون مع الهیئة العامة  •

مراة على امتداد 500لشؤون الالجئین الفلسطینیین وثقت سقوط 

 % 13الجغرافیا السوریة بنسبة 

 منهم قضت نحبها قصفًا 240  •

 اثناء الحصار جراء الجفاف ونقص الرعایة الصحیة بنسبة 68 و •

 % من كل االعمار 32

 غرقًا  26 امراة بطلق ناري و 24و قضت  •

 مرأة خالل الحرب . 140فیما وثقت االحصاءات اختفاء  •

ارتفعت نسبة البطالة بین النساء في الحین الذي انخفضت فیه نسبة  •

التعلیم والزواج فحسب مركز االحصاء كانت نسبة العمالة ما قبل 

 % 37% انخفضت خالل الحرب لتصبح 60الحرب هي 

% للجیل الشاب .. 50فیما تراجع منسوب التعلیمي بنسبة  •
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  معاناة المراة في االزمة السوریة لم ینحصر فقط بالجغرافیا

السوریة فخارج حدود البالد كانت هناك معاناة اخرى تعیشها 

 الالجئة الفلسطینیة السوریة في دول الطوق

 

  لبنان :

تحتل لبنان البلد االول للمعاناة االنسانیة بالنسبة لالجئة الفلسطینیة  •

 " الجئة تضطر 45000 "  مراة من اصل " 3360السوریة ف  " 

 للعمل باجور زهیدة تصل القل من الحد االدنى دون ضمانات 

 مهنة اهمها 73 یحرمهم القانون اللبناني من مزاولة اكثر من  •

 الطب والصیدلة والهندسة والمحاماة والتجارة 

% من الالجئات الفلسطینیات 28اصبحت الخدمة المنزلیة مهنة  •

السوریات وتتوزع باقي العامالت على مجاالت الزراعة والصناعة 

 الحرفیة والتجارة والتعلیم
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% من الالجئات لم 18تدنى الوضع التعلیمي  بمنسوب ملحوظ ف •

% لم یحصلن على تعلیم 27یحصلن على تعلیم ثانوي بینما 

جامعي ویعود التراجع في منسوب التعلیم لضعف الدخل 

 االقتصادي لدى االسر الالجئة 

 كما تعاني عدد من النساء بامراض مزمنة "كالسرطان والتصلب  •

اللویحي "افتقدن المعالجة الصحیة المجانیة التي كانوا یتلقوها في 

 سوریا ما اسهم في زیادة معاناة المراة الالجئة في لبنان 

تمنع  الحكومة تجدید االقامات لعدد كبیر من الالجئین الفلسطینیین  •

السورین دون سبب واضح ما یحرمهم حریة التجول داخل االراضي 

 اللبنانیة .

  : تركیا

تتشابه  معاناة المراة الالئة في تركیا مع معاناتها في لبنان   •
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 الجئ فلسطیني لجأووا لالراضي التركیة وفقًا 8000فمن اصل  •

% من النساء لتامین 20للهیئة العامة لالجئین الفلسطینین تعمل 

 الحیاة في ظل اوضاع اقتصادیة ومعیشیة صعبة وتدني في االجور 

كما تتعرض لظروف قاسیة مثل استغالل ارباب العمل وارتفاع  •

ساعات العمل بشكل ال یتناسب مع المردود المتقاضى و ترتفع 

 اجارات المنازل بشكل دوري ما یزید المعاناة بشكل مستمر 

كما تمنع السلطات التركیة مئات الالجئین من بطاقات الحمایة  •

المؤقتة ما یعرضهم لخطر الترحیل اوًال ویمنعهم من التجول داخل 

 االراضي التركیة 

 علما ان عدد من الالجئات تعرضن لالحتجاز داخل السجون  •

 التركیة لذات السبب واطلق سراحهن بعد شهور 
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كما ووثقت الهیئة العامة مقتل عدد من الالجئین اثناء محاولتهم  •

دخول االراضي التركیة برصاص الجندرما وكانت منهم الجئة 

عامًا 17تبلغ

   : االردن

 الجئ فلسطیني سوري دخلوا 17000سجلت االحصاءات دخول  •

 البالد بطریقة غیر شرعیة نصفهم من النساء 

  تحرم النساء من كل حقوقها التعلیمیة والمهنیة والصحیة في البالد •

 تتجسد المأساة الكبرى تتجسد في ارتفاع حاالت زواج القصر  •

داخل المخیمات السوریة فحسب احصاءات االمم المتحدة ارتفعت 

 2014% في عام 13نسبة زواج القاصرات بشكل مخیف فبلغت 

  2018 حتى 2016% من 27وارتفعت لتبلغ 

ومن أبرز األسباب التي أّدت إلى ارتفاع هذه الظاهرة  في مخیمات  •

النازحین الخوف على الفتاة من أي تحرش، أیضًا الظروف 
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االقتصادیة ،إذ یعتقد األهل أن زواج ابنتهم یعني حصولها على 

مسكن أفضل من الخیمة 

  :الالجئة الفلسطینیة السوریة واتفاقیة سیداو .4

تنّص االتفاقیة على المساواة بین الرجل والمرأة، وحقوق اإلنسان  •

والحریات األساسیة في المیادین السیاسیة، واالقتصادیة، 

و توهین أو واالجتماعیة، والثقافیة، والمدنیة، أو أي میدان آخر 

 إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، 

تتخذ جمیع الدول األطراف أو األطراف الموّقعة على االتفاقیة  •

جمیع التدابیر المناسبة لتعدیل أو إلغاء القوانین والممارسات القائمة 

 على التمییز ضد المرأة. 

 تقوم الدول األطراف بمنع التجارة بالمرأة واستغاللها.  •

تكون المرأة قادرة على التصویت في االنتخابات على قدر المساواة  •

 مع الرجل. 
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 المساواة في الحصول على التعلیم، بما في ذلك المناطق الریفیة. •

 المساواة في الحصول على الرعایة الصحیة، والمعامالت المالیة،  •

 .والحقوق الملكیة

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من  •

 جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منها، لتغییر  •

أو إبطال القائم من القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات التي 

 تشكل تمییزا ضد المرأة،

 . إلغاء جمیع األحكام الجزائیة الوطنیة التي تشكل تمییزا ضد المرأة •

  ان ما تنص علیه اتفاقیة سیداو لم یدخل حیز النفیذ النسبة لالجئة

الفلسطینیة السوریة التي غادرت االراضي السوریة جراء الحرب  فلم 

تحصل على  ادنى حقوقها في التعلیم والصحة والعمل واالمان 
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 ما عدا حق االنتخاب والترشح للبرلمان والمساواة  امام القانون

 االحصائیات المتوافرة تنبأ  بكارثة انسانیة حلت بالالجئة السوري

الفلسطینیة ما سینعكس تلقائیًا على مستقبل بأكمله ومن هنا یجب 

ان تبدأ الجهود االممیة الیقاف كافة انواع االضطهاد الذي تتعرض 

 له المرأة 

  : آلیات الحمایة في ظل االنتهاك .5

ال شك ان المرأة الفلسطینیة قبل ان تعصف بها االزمة في سوریة 

كانت بوضع یشبه الى حد كبیر وضع المراة السوریة وذلك فیما 

یتعلق ببمارسة نشاطاتها السیاسیة وفي  ان یكون لها ذمة مالیة 

مستقلة عن الرجل وهو ما یعطیها قوة اقتصادیة وحریة في ممارسة 

نشاطاتها االجتماعیة في التملك والمساواة امام القانون وقد ضمن 

القانون السوري حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد العنف سواء 

كانت داخل االسرة  او خارجها ، فممارسة العنف ضدها حتى ولو 
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كان من قبل زوجها فان ذلك یطاله القانون السوري ویعاقب علیه  

قانون العقوبات السوري قال كل من یقدم على ایذاء اآلخر سواء 

كان ذكرا ام انثى ولم یفرق في ذلك  

من حق المراة اللجوء الى القضاء استنادا الى قانون العقوبات 

السوري العام ومن ضمنها المراة الفلسطینیة الالجئة المسجلة لدى 

الهیئة العامة لالجئیین الفلسطینیین النها وفق القانون تعامل 

كمعاملة السوري وذلك وفق القانون  

اما في ظل االحداث التي عصفت بسوریة ، ففي المناطق التي 

تخضع الحكومة السوریة ظلت القوانین السوریة هي السائدة ،  حتى 

اآلن معظم االراضي السوریة خاضعة لسلطة الدولة السوریة 

وبالتالي فان القانون السوري سائد التطبیق في ذلك  
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اذن فان اللجوء الى القانون هو السائد للمرأة الفلسطینیة لالجئة في 

اراضي الجمهوریة العربیة السوریة في المناطق الخاضعة لسلطة 

الدولة السوریة 

  كانت الالجئة الفلسطینیة السوریة تحصل على كافة حقوقها

التعلیمیة والصحیة والحق في المساواة والعدالة قبل الحرب 

السوریة لكن دخول المخیمات الفلسطینیة حیز الصراع ادى الى 

تراجع نسبة التعلیم  والصحة والحمایة وارتفاع نسب البطالة 

والطالق والعنوسة نتیجة للصراع السوري  

  :  یضاف الى ذلك المناشدات االممیة

 العمل على توفیر الحمایة الدولیة للمرأة الفلسطینیة من االنتهاك •

محاكمة ومحاسبة الدول على العنف المرتكب ضد المراة  •

 .الفلسطینیة
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المطلوب من الدول العمل على القضایا الجوهریة لضمان حقوق  •

  وكرامة النساء والفتیات الفلسطینیات على اساس المساواة والعدالة

التزام الدول  بتعدیل وتغییر التشریعات ووضع السیاسات بما ینسجم  •

 ."مع ما ورد في اتفاقیة "سیداو

الحث على االعتراف باالتفاقیة في القانون االساسي بنص واضح  •

 .وصریح

  :البدیل للمرأة الالجئة في حال غیاب الحمایة القانونیة .6

غالبا ما تؤدي الحروب واالزمات الى تفسیخ في العالقات 

االجتماعیة وتفكك العقد االجتماعي للدول التي تحصل فیها تلك 

النزاعات والحروب ، لكننا كوننا ننتمي الى مجتمع عربي ومسلم 

فان البدیل الذي تلجا الیه المراة الالجئة في حال عدم توفر األلة 

القانونیة لحمایة حقوقها هو العائلة واالسرة بحكم ابنیة االجتماعیة 

واالقتصادیة لمجتمعاتنا التي تحتمي بطبیعة العائلة واالسرة حفاظًا 
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على حقوقها وحمایة لها یمكن ان یضاف الى ذلك مستوى الوعي 

لتلك المراة یزید من توفر الحمایة الذاتیة  

آلیات الحمایة من العنف االجتماعي او الوضع السیاسي :  .7

ال شك ان اكثر الفئات تضررا في كل الحروب واالزمات والنكسات 

هن النساء واالطفال ، لذلك فان هروب المراة الى حمایةاالسرة في 

ظل غیاب احمایة القانونیة هو المالذ اآلمن والمتوفر ولكن في حال 

غیاب العائلة یتم التركیز على الوعي االجتماعي السیاسي للمراة 

فكلما زاد وعي المراةازدادت فرص الحمایة لها ولحقوقها  

ومن المعروف ان مشاركة المراة في الحیاة السیاسیة في مجتمعاتنا 

العربیة لم یصل بعد الى المستوى المطلوب منه فما زالت مشاركة 

المراة خجولة ومعرضة لالنتقاد اال ان المراة الفلسطینیة في سوریة 

تحاول جاهدة الثبات ذاتها وتحصین وعیها للوقوف في وجه 

الهجمة الظالمیة التي تستهدف شعبنا وهي في نضالها من اجل 
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اثبات ذاتها وطبیعتها ال تنسى نضال االساسي و الجوهري ضد 

 المحتل الصهیوني 

 

مالحظة : كل االحصاءات الموجودة في هذا البحث وفقًا للهیئ العامة لالجئیین الفلسطینیین  •

 

 

   

االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة                                                                

   "فرع سوریة   "                                                                      
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