
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2542العدد: 

20-10-2019 

 مقتل أحد كوادر حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام جنوب سورية •

 قالهسنوات من اعت 5األمن السوري يفرج عن الفلسطيني "راشد حسين" بعد  •

 هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة تنفذّ مشروع تركيب خيام للمهجرين شمال سورية •

 "في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. غالبية الالجئين من فلسطينيي سورية في فقر مدقع"

 



 

 آخر التطورات 

ارتفعت معدالت الفقر بين الالجئين الفلسطينيين السوريين بشكل غير مسبوق خالل سنوات الحرب 
المستويات كافة، وأصبحت في سورية، وفق أرقام رسمية، مما أدى إلى تداعيات سلبية على 

 المساعدات الدخل شبه الوحيد لديهم.

بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"   2019وأظهر تقرير لوكالة األونروا تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 
% من الالجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون في فقر مطلق )أقل من دوالرين للفرد في 90أن 

ألفًا منهم تم   (126) لى مساعدات إنسانية متواصلة، وأضافت أن % منهم بحاجة إ95و اليوم(، 
 تحديدهم على أنهم ضعفاء للغاية. 

 
، 2019وتوقعت الوكالة أن غالبية الفلسطينيين في سورية سيبقون مهجرين عن منازلهم خالل عام  

السكان على  ومخيم درعا للتدمير، مما يجبر  -حندرات -حيث تعرض مخيم اليرموك وعين التل 
 دفع إيجارات مرتفعة األمر الذي يزيد من ضعفهم.

عائلة فلسطينية مهجرة شمال سورية أوضاعًا مزرية وكارثية، في ظل   (1700) فيما تعيش قرابة
غياب المؤسسات الداعمة والراعية لالجئين الفلسطينيين كوكالة األونروا ومنظمة التحرير  

% من الالجئين الفلسطينيين من سورية تحت خط الفقر، وفق 89أما في لبنان فيعيش  ،  الفلسطينية
% منهم يعتمدون على المساعدات النقدية 80تقرون لألمن الغذائي، و % يف 95وكالة األونروا، وأن  

 التي تقدمها األونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.



 

% معدل البطالة بين الالجئين الفلسطينيين من سوريا في  52ووفقًا لقاعدة بياناتها، أن أكثر من 
%  57% ويرتفع هذا المعدل إلى  36ة  لبنان، مشيرة أن فئة الشباب منهم تشكل أعلى معدل للبطال

 بينهم، بسبب طول األزمة وعدم تمكنهم من العمل لتحسين ظروف معيشتهم.

% من األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة إلى  100وفي األردن، تشير الوكالة أن 
 مساعدة، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم االقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل

 وانتشار البطالة في صفوفهم.

% من الالجئين الفلسطينيين من سورية المسجلين لديها هم أفراد في أسر تعيلها 31ونوهت أن 
نساء، مما يزيد من ضعفهم، يتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين بسبب 

 النمو الطبيعي لهم. 

ين الفلسطينيين السوريين أصابهم الفقر نتيجة ارتفاع  أن الالجئ تشير مجموعة العمل من جانبها، 
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  
ين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري وزيادة الدعم المقدم لالجئين الفلسطينيين داخل الفلسطيني

 وخارج سورية.

في   في موضوع مختلف، قضى الشاب "أحمد محمود النمران الجاموس" أحد الكوادر اإلعالمية
          حركة "فلسطين حرة" الموالية للنظام السوري بعد تعرضه إلطالق نار من قبل مجهولين في

 



 

 في داعل جنوب سورية، وفق ما أعلنت عنه المجموعة. 

( ضحية قضوا بطلق ناري،  1081هذا وأعلن فريق الرصد في مجموعة العمل أنه استطاع توثيق )
 ضحية من حركة "فلسطين حرة".  14بينهم  

سنوات   5إلى ذلك، أفرجت األجهزة األمنية السورية عن الالجئ الفلسطيني "راشد عمر حسين" بعد  
 من اعتقاله، وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 
( معتقاًل فلسطينيًا بحسب ما وثقته مجموعة العمل  1768هذا ويواصل النظام السوري اعتقال ) 

 معتقاًل من أبناء مخيم خان الشيح. ( (248بينهم  

........... 

 لجان عمل أهلي 

ضمن مشاريع اإلغاثة للنازحين شمال سورية، قام فريق هيئة "فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية"  
خيمة للمهجرين في منطقة كلي ريف إدلب شمال سورية، كما قام فريق العمل   20بمشروع تركيب  

 بوضع طبقة من اإلسمنت على أرض كل خيمة لتفادي مياه األمطار والسيول.

هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية تستمر بتقديم العديد من خدماتها اإلغاثية  الجدير بالتنويه أن  
 والطبية والخدمية للمهجرين الفلسطينيين والسوريين قسرًا إلى الشمال السوري.


