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 2647: العدد
23-01-2020 

 فلسطينيو سورية السودان يشكون تدني األجور وقلة فرص العمل •

 اطالق مبادرة إنسانية لمساعدة األسر الفلسطينية السورية في لبنان  •

 سنوات  7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "حسن ليلى" منذ  •

 "فلسطينياً قضوا برصاص حرس الحدود التركي خالل األحداث السورية 12"



 

 آخر التطورات

الجئًا فلسطينيًا بينهم ثالثة   12أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وّثق قضاء 
التركي "الجندرمة" أثناء محاولتهم دخول األراضي   رجال برصاص حرس الحدود  8نساء وطفل و

 التركية بطرق غير نظامية، هربًا من جحيم الحرب في سورية. 

وكان ناشطون اتهموا حرس الحدود التركي بانتهاك القوانين الدولية، بسبب تعاملها مع الالجئين  
 ومحاسبة المذنبين.  الهاربين من القصف في سورية، مطالبين بفتح تحقيق بحوادث قتل الالجئين

فيما وثقت مجموعة العمل العديد من حوادث اعتقال الجئين فلسطينيين أثناء محاولتهم دخول 
 األراضي التركية، إضافة إلى حوادث إطالق نار وضرب.

 
هذا وما تزال السلطات التركية تواصل منع دخول الالجئ الفلسطيني السوري إلى أراضيها بشكل 

اراتها بمنع إعطاء تأشيرة الدخول لهم وخاصة في لبنان ما يضطرهم  قانوني، حيث تستمر سف
 لتعريض حياتهم للخطر ودخول األراضي التركية بطريقة غير نظامية. 

أما في السودان اشتكت العائالت الفلسطينية السورية من سوء أوضاعها المعيشية، وذلك بسبب 
ي األجور وقلة فرص العمل، والتهميش غالء األسعار وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه وتدن 

وغياب المساعدات اإلغاثية واإلنسانية المقدمة لهم، كما يعانون من أوضاع قانونية ومعاملتهم  
معاملة أجانب ال الجئين، والتكاليف المرتفعة لإلقامة وتسجيل األجانب وإذن الدخول مقارنة  

بًا عليهم ودفع الكثير منهم إلى تقديم  بالالجئين السوريين في السودان، مما انعكس كل ذلك سل
طلبات لجوء عبر األمم المتحدة، فيما فضل البعض اآلخر طريق الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا أو  



 

مصر للبحث عن حياة كريمة وأمنة، ومن تبقى منهم في السودان تعلم المهن اليدوية لسّد حاجاته 
معتمدين على أقاربهم وذويهم وعلى ما لديهم   وعائلته، والبعض اآلخر قام بإنشاء مشاريع صغيرة

 من مال يسير". 

من جهة أخرى أطلق عدد من الناشطين مبادرة إنسانية لمد يد العون والمساعدة للعائالت 
الفلسطينية السورية في لبنان األكثر عوزًا وفقرًا، حيث دعا الناشطون الالجئين الفلسطينيين 

ربطة خبز للعائالت الفلسطينية   1000اهمة والتبرع بثمن السوريين المهجرين في أوروبا للمس
السورية في لبنان التي تعاني من أوضاع إنسانية كارثية، نتيجة ما تشهده لبنان من احتجاجات  
شعبية والتي انعكست سلبيًا على أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، حيث جعلتهم حبيسي أماكن  

عمل ال يستطيعون تأمين قوت يومهم، خاصة أن سكنهم وبات العديد منهم عاطلين عن ال
 معظمهم يعتمدون في معيشتهم على عملهم اليومي. 

 
ووفقًا ألحد الناشطين أن الهدف من المبادرة هو تعزيز الشعور بالمسؤولية واألخوة والتعاضد 

ن  والتكاتف بين أبناء شعبنا الفلسطيني، منوهًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لالجئين الفلسطينيي 
السوريين المجهرين في أوروبا من أجل التبرع ألشقائهم في لبنان الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية  
مزرية، وصلت لدرجة أن هناك الكثير من العائالت الفلسطينية السورية ال تملك ثمن ربطة خبز،  

 وهي تعاني الفاقة والعوز والحاجة. 

لبنان، بحسب إحصائيات األونروا نهاية شهر  ويقدَّر عدد الالجئين الفلسطينيين من سورية في 
أسرة، ويتوزع الالجئون على المناطق   8700الجئًا، بما يعادل  28,598بنحو  2/2019



 

الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة، ويعيشون في بيوت مستأجرة بمعدل وسطي ألجرة  
 ( $ خارجها. 400( $ و)200المنزل داخل المخيمات )

  26ء القسرييواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "حسن زياد ليلى" )في ملف اإلخفا
عامًا( منذ ست سنوات وحتى اللحظة، وذلك أثناء مداهمة قوات النظام السوري لمدرسة القسطل 
في مخيم اليرموك، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة لم ُتعرف إلى اآلن، وحتى اآلن لم يرد 

 و مكان اعتقاله. معلومات عن مصيره أ 

 


