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" %89من فلسطينيي سورية في لبنان يعيشون تحت خط الفقر"

•
•
•
•

قضاء عنصرين من قوات الصاعقة في سورية
اليابان تعلن عن مساهمة جديدة لألونروا
فقدان الفلسطيني محمد عيد حسين يحيى في دمشق منذ  7سنوات وعائلته تناشد
للعام السادس ،الفلسطيني "أحمد درويش" معتقل في السجون السورية

ضحايا
نعت قيادة قوات الصاعقة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل االجتماعي (الفيس بوك)
قضاء الالجئين الفلسطينيين محمد عبد الرحمن محمود ،وعصام سمير عبد هللا العيتاوي ،من
أبناء مخيم السيدة زينب جراء مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
الجدير ذكره أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا من أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق
منذ بداية األحداث في سورية إلى ( )97ضحية ،بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل
من أجل فلسطينيي سورية.

آخر التطورات
أعلنت وكالة األونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة  2019بشأن
أزمة سوريا اإلقليمية" ،ووفقاً لقاعدة بياناتها ،أن  % 89من الالجئين الفلسطينيين من سوريا في

لبنان يعيشون تحت خط الفقر ،منوهة إلى أن  %95منهم يفتقرون لألمن الغذائي ،وأن أكثر من
% 80من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي
تقدمها األونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.
وكانت األونروا أعلنت أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ  28,598الجئ
فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير  ،2019أي ما يعادل (8700
أسرة).

في سياق غير بعيد أعلنت السفارة اليابانية في بيروت عن مساهمة بقيمة  6.08ماليين دوالر
أميركي من حكومة اليابان لنداء الطوارئ وميزانية البرامج للعام  2019في لبنان.
وقالت األونروا أن المساهمة ستمكن الوكالة من تلبية احتياجات الصحة البيئية واالستشفاء
لالجئين لعام  ،2019وستكمل الوكالة من خالل النداء الطارئ في دعم االحتياجات الضرورية
للمياه والصرف الصحي ،فضالً عن إدارة النفايات الصلبة ،والرعاية الصحية في المستشفيات من
المستويين الثاني والثالث لنحو  6,165من الجئي فلسطين في لبنان ومن الالجئين الفلسطينيين
من سوريا وفي تغطية تكاليف االدوية للمستحقين.
هذا وتواجه فلسطينيي سورية في لبنان أزمات معيشية مركبة ،من أبرزها الوضع القانوني الذي
يتلخص بعدم التمكن من الحصول على اإلقامة داخل لبنان ،يليها صعوب ًة تأمين فرصة عمل
حيث يحظر على الالجئين العمل بشكل قانوني ،وفي حال تمكن أحدهم من الحصول على عمل

بطريقة غير نظامية فإن أجره يكون متدني جداً وال يكفي لتغطية مصاريف الحياة في لبنان.
من جهة أخرى ُفقد الالجئ الفلسطيني السوري محمد عيد حسين يحيى ،مواليد عام  1986مع
سيارته منذ سبع سنوات ،أثناء تواجده في منطقة نهر عيشة بدمشق يوم  ،2012/2/12ولم يعلم

عنه أي شيء حتى اللحظة.
بدورها ناشدت عائلته المنظمات والمؤسسات الدولية واإلنسانية ومن لديه معلومات عنه،
المساعدة في الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده.

وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ،كشف عن توثيق
أكثر من ( )317الجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية ،مشيرة إلى أن أكثر
من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

إلى ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "أحمد فيصل درويش" 27
عاماً ،للعام السادس على التوالي دون ورود معلومات عن مصيره ،وتم اعتقال بتاريخ -02-11
تعرف عليه التواصل معها ،وهو من أبناء حي
 2013وناشدت عائلته من لديه معلومات أو ّ
ّ
الحجر األسود ومخيم اليرموك في دمشق.
من جانبها قالت مجموعة العمل إنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين
الفلسطينيين ،ويتم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار السلطات
السورية بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،ووثقت المجموعة حتى اآلن
أكثر من ( )1746معتقالً فلسطينياً في السجون السورية منهم أكثر من ( )107نساء.

