
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2762العدد: 

17-05-2020 

 مخيم السيّدة زينب واقع معيشي مرير وتراجع في الخدمات •

 فلسطينيو سورية في لبنان يطالبون األونروا بآلية جديدة لصرف مستحقاتهم  •

 مهاجراً بينهم فلسطينيين  25خفر السواحل التركي ينقذ   •

 "عماد سعسع" للعام السادس الفلسطينيالنظام السوري يخفي قسرياً  •

 "اغتيال الجئ فلسطيني في درعا جنوب سورية"



 

 

 ضحايا

أيار/ 15اغتال مسلحون مجهولون الالجئ الفلسطيني "يوسف فادي القرقطي" أمس األول الجمعة 
 أثناء تواجده بالقرب من جسر السد في مدينة درعا جنوب سورية.  2020مايو  

صفوف فصائل مسّلحة تابعة للمعارضة السورية  والضحية من سكان درعا البلد وعمل سابقًا في 
في درعا، وقد خضع التفاق التسوية والمصالحة التي تمت بين قوات المعارضة السورية والقوات 

 الروسية والسورية.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 آخر التطورات

فقد أبناء مخيم السّيدة زينب بريف دمشق كغيرهم من أبناء المخيمات، جّل ما أسسوه طوال عقود 
لجوئهم داخل مخّيماتهم من منازل ومصادر رزق، ليعانوا أوضاعًا معيشّية شبه معدومة خالل 

 %.  50أحداث الحرب، جّراء انتشار البطالة التي تجاوزت 

 
ويعيش معظم الباقين منهم في فقر ُمْدِقٌع، بسبب الغالء المّطرد في األسعار، وفقدان سبل كسب  

ناقص قيمة الليرة السورية، في ظل عجز المستوى الفلسطيني  العيش، وارتفاع معدالت التضخم وت 
الرسمي، ممثال بمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، عن القيام بدور فاعل، عداك 

 عن تراجع حاد في خدمات "األونروا"، الجهة الدولية المسؤولة عن الالجئين. 

تها الحكومة السورية، لمواجهة تفّشي فيروس  وفي ظل جائحة كورونا أثرت اإلجراءات التي أعلن 
"كورونا"، على السوريين بشكل عام وعلى الالجئين الفلسطينيين بشكل ملحوظ، حيث فرضت على 
السّكان البقاء في المنازل، وخصوصًا من يزاولون أعمالهم في أماكن تشهد تجّمعات كبيرة، كالورش  

 أفقدهم مصادر دخلهم.الصناعّية والمطاعم والمرافق الخدمّية، مما 

أما فيما يتعلق بتوفير القوت اليومي أو توفير سبل الوقاية من "كورونا"، يضطر الالجئون 
الفلسطينيون إلى التضحية بأحدهما في سبيل اآلخر، وهكذا تمضي بهم خياراتهم غير العادلة، في 

 وسندان مصير مجهول.   ظل أزمات سورية متالحقة ُهْم فيها الحلقة األضعف بين مطرقة واقع مرير



 

في لبنان، طالب الالجئون الفلسطينيون من سورية في لبنان، وكالة األونروا بوضع آلية جديدة  
لصرف المساعدات المالية المستحقة لهم، طالما هناك نية لدى الحكومة اللبنانية بتجديد حالة منع  

 التجول وإقفال المؤسسات بسبب جائحة كورونا. 

 
المساعدات المالية استياًء واسعًا بين أوساط الالجئين من فلسطينيي سورية،  ويثير تأخير صرف 

 لتردي أوضاعهم المعيشية واالقتصادية، وتراكم الديون عليهم وتأخير دفع إيجار المنازل.

مهاجرًا    25، قاربًا يحمل  2020أيار / مايو    15على صعيد الهجرة، أنقذ خفر السواحل التركي يوم  
ية إزمير )غرب( بينهم الجئين فلسطينيين، أرغمتهم السلطات اليونانية على دخول  قبالة سواحل وال 

 المياه اإلقليمية التركية. 

هذا ويستمر عبور الالجئين الفلسطينيين من تركيا رغم انتشار جائحة كورونا إلى الجزر اليونانية  
فرصة المناسبة للهجرة  لمحاولة الوصول لدول اللجوء األوروبية، في حين ينتظر اآلالف منهم ال

 وإنهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.

سنوات،   6في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "عماد سعسع" منذ  
في منطقة البحصة بدمشق،  2014/ 17/7وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية بتاريخ 

 ة بريف دمشق.وهو من سكان مساكن برز 

وحتى اآلن لم ترد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله، وناشدت عائلته كل من لديه معلومات 
 أو استطاع رؤيته في المعتقالت السورية التواصل معها.



 

ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير الخبر  
 فلسطيني في سجون النظام السوري، بينهم نساء وأطفال. ( معتقل 1797بيانات )

 


