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" ألف فلسطيني يف سورية من الفئات األشد عرضة للمخاطر 135األونروا:  " 

 ا. مناشدة لترميم املدارس واملرافق الخدمية والصحية درع مخيم • 
 جرمانا  مخيم أبناء ىلع جديد عبء الدواء تأمين • 
 سنوات   8 منذ" فياض محمد"  الفلسطيني قسريًا يخفي  السوري األمن • 
 البحر  وسط إلى مهاجرًا 21 يعيد اليوناني السواحل خفر • 



 

 آخر التطورات

سورية، ينتمون إلى الفئات األشد عرضة   ألف الجئ فلسطيني يف  135قالت وكالة األونروا أن  

للمخاطر، مثل األسر التي ترأسها أنثى واحدة أو شخص كبير السن، أو األشخاص ذوي اإلعاقة،  

الفئات   أن الجئو فلسطين من بين  الذين ال يوجد معهم مرافقين، مشيرة  والقصر  األيتام  أو 

 األشد عرضة للمخاطر يف البالد.

 

فلسطين يف سورية، تم دفعهم إلى املزيد من الضعف والفقر مع  وتضيف الوكالة أن الجئي  

لتلبية   األونروا  تقدمها  التي  املساعدة  متزايد ىلع  يعتمدون بشكل  وأصبحوا  األزمة  بداية 

احتياجاتهم األساسية، وتنوه الوكالة أن أكثر من تسعين باملئة من األسر الفلسطينية تحت  

حوالي   يزال  وال  الفقر،  وتدمير  باملئة    40خط  الصراع  بسبب  مطول  نزوح  حالة  يف  منهم 

 ألف الجئًا فلسطينيًا بينهم نازحون عن   438ويعاني فلسطينيو سورية البالغ عددهم    منازلهم

مخيماتهم، أوضاعًا اقتصادية غايًة يف الصعوبة زادتها انهيار االقتصاد السوري وما نجم من   

 الحياة.غالء األسعار وفقر الحال، وفقدان كافة مقومات 



 

املنظمات   سورية  جنوب  الفلسطينيين  لالجئين  درعا  مخيم  أهالي  ناشد  آخر،  جانب  من 

اإلغاثية ومؤسسات إعادة اإلعمار، بترميم مدارس مخيم درعا واملرافق الصحية والخدمية التي  

 أصابها الدمار والخراب بسبب قصف قوات النظام السوري خالل أحداث الحرب. 

يف مناشدتهم، أنهم كانوا من السّباقين إلغاثة أهالي حوران ومداواة  وقال أهالي مخيم درعا  

جراحهم، واليوم يستثنى املخيم من إعادة إعماره، بينما يجري ترميم وإعادة إعمار املدارس  

 وشبكات الصرف الصحي واملياه يف مناطق حوران جنوب سورية.

قائمين ىلع عملها يف أحياء  وطالب األهالي يف املناشدة املؤسسات واملنظمات، وخاصة ال

درعا البلد وطريق السد، أن يتم شمل مخيم درعا ببرامج إعادة اإلعمار والترميم، ومّد يد العون  

واملساعدة ألبنائه الذين يعانون أوضاعًا صعبة، وتردي الخدمات من كهرباء وماء وخلّوه من  

 مستوصفات طبية وغيرها. 

 

أبناء مخيم جرما نا لالجئين الفلسطينيين، من صعوبات كبيرة من  يف ريف دمشق، اشتكى 

بيعها   إلى  إضافة  منها،  للعديد  املخيم  تفتقد صيدليات  الدواء، حيث  أجل حصولهم ىلع 



 

أصنافًا من الدواء منتهي الصالحية، فيما تقّدم صيدليات أخرى الدواء مجانًا للمرضى، ونتيجة  

ء املخيم إلى املؤسسات والجمعيات الخيرية  الرتفاع أسعار الدواء الذي أثقل السكان، يتوجه أبنا 

 كجمعية "حفظ النعمة" للحصول عليه، أو يكتفون باألعشاب لتهدئة حدة مرضهم،  

ويشكو سكان مخيم جرمانا من ضعف إجراءات الوقاية املتخذة من جائحة كورونا يف املخيم،  

التحتية وخاصة تلك املتعلقة بالصرف الصح ي، والكهرباء،  وعدم توفر بعض خدمات البنى 

واملاء، يف حين تتصدر مشكلة انقطاع املياه عن منازل وحارات املخيم واجهة االهتمامات  

 لسكانه. 

يف ملف املعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمد سعود فياض'  

، 2013-11-04  سنوات، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية بتاريخ   8( عامًا منذ  49)

أطفال،    6وهو من سكان مخيم الحسينية ويسكن يف منطقة خربة الورد بريف دمشق، وله  

 ومنذ اعتقاله ال تتوفر معلومات عنه. 

 



 

مهاجرًا إلى وسط البحر كانوا يف طريقهم    21ىلع صعيد الهجرة، أعاد خفر السواحل اليوناني  

طون يف الهجرة إن خفر السواحل وضع  إلى الجزر اليونانية بطريقة غير نظامية ، وقال ناش

ساموس  جزيرة  مقابل  البحر  وسط  ووضعهم  برتقالي،  بلون  نجاة  طوافة  يف  املهاجرين 

 اليونانية، وأشاروا بإبالغ خفر السواحل التركي الذي أكد لهم بتحركه إلنقاذ املهاجرين. 

امل االعتراضات  رغم  وقواربهم  املهاجرين  إعادة  اليوناني ىلع  الخفر  قبل  ويعمل  من  تكررة 

حياة   معرضًا  محركاتها  إتالف  أو  بفك  الخفر  ويستمر  دولية،  حقوقية  ومؤسسات  منظمات 

الالجئين للخطر، هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا رغم انتشار جائحة كورونا  

 إلى الجزر اليونانية ملحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبية. 

 

 

 


