
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3000العدد 

30-09-2020 
 

 الفلسطينيون يف سورية فقر حال وعدم قدرة ىلع تأمين أبسط مقومات الحياة        

 ل بمسابقة األصابع الحاسبة يف دمشقطالبة فلسطينية تنال املركز األو •
 لجنة مهجري فلسطينيي سوريا تزور الجمعية اللبنانية لرعاية املعوقين  •
 عائلة فلسطينية تطالب بالكشف عن مصير نجلها املعتقل يف السجون السورية •
 مهاجرًا قبالة سواحل موغال جنوب غربي تركيا  87إنقاذ  •



 

 آخر التطورات

يعيش الالجئون الفلسطينيون يف سورية أسوأ أحوالهم وأوضاعهم املعيشية ىلع اإلطالق،  

أزماتهم   وتعاظمت  غير مسبوقة،  إلى مستويات  الفقر يف صفوفهم  معدالت  وصلت  حيث 

االقتصادية جراء عدم قدرتهم ىلع تأمين أبسط مقّومات استمرارهم يف الحياة، وفقدانهم  

الت الدخل، وارتفاع معدالت اإلنفاق ىلع الغذاء بسبب استنزاف  ملصادر رزقهم، وانخفاض معد

قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدالت التضخم التي وصلت حدودها القصوى،  

الحياتية   السلع  من  األسواق  وخلو  وفقدانه،  الدواء  وغالء  كورونا،  جائحة  انتشار  إلى  إضافة 

 الرئيسية.  

 

الالج يعاني  حين  أزمات  يف  من  سورية  يف  مخيماتهم  عن  النازحون  الفلسطينيون  ئون 

اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات املنازل يف املناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح  

ألف ليرة سورية، ويأتي هذا الغالء يف ظل االنهيار الحاد    250ألف وحتى    100إيجار املنزل بين  

وارتفاع األسعار وانتشار البطالة حيث أن معظم الالجئين قد فقدوا  لليرة السورية مقابل الدوالر  



 

أعمالهم بسبب الحرب، يشار أن حي الزاهرة وامليدان وجرمانا وبلدة قدسيا ومخيم خان دنون  

 من أكثر املناطق التي تستقبل الالجئين النازحين عن مخيماتهم.

" املركز األول يف مسابقة  يف سياق مختلف حققت الطالبة الفلسطينية "فرح زياد خميس

SDmath 202  العاصمة  بمنطقة البرامكة  يف  )األصابع الحاسبة( التي أقيمت بكلية االقتصاد

 أيلول/ سبتمبر من الشهر الجاري.   26السورية دمشق يوم السبت 

 

استطاعت فرح ابنة مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين الفوز بجميع املراحل واملستويات  

ىلع   الكأس    280والتفوق  ىلع  لتحصل  أهلها  مما  املسابقة،  يف  شاركوا  وطفلة  طفل 

 وامليدالية الذهبية بكل جدارة.  

االثنين   زيارة يوم  لبنان  لبنان نظمت لجنة مهجري فلسطينيي سوريا يف  إلى    28باالنتقال 

ي  أيلول/ سبتمبر الجاري إلى مقر الجمعية اللبنانية لرعاية املعوقين يف مجمع نبيه بري الطب

للجمعيات   اللجنة  تنظمها  التي  الدورية  والزيارات  األنشطة  إطار  يف  وذلك  )الصرفند(، 



 

ومؤسسات املجتمع املدني يف لبنان، بهدف خدمة الالجئين الفلسطينيين املهجرين إلى  

 لبنان تخفيف من معاناتهم.  

 

أبدت استعدا  لرعاية املعوقين  اللبنانية  الجمعية  أن  اللجنة  أعضاء  لتقديم  ووفقًا ألحد  دها 

يتم   أن  الخاصة، ىلع  االحتياجات  لذوي  الطبية  املستلزمات  وتأمين  الطبية  الخدمات  كافة 

 تسجيل تلك الحاالت عبر لجنة معاناة مهجري فلسطينيي سوريا يف لبنان.  

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري طالبت عائلة الالجئ الفلسطيني محمد حمدان املولود  

 08/2013ن مصير ابنهم املعتقل لدى األجهزة األمنية السورية منذ شهر  ، الكشف ع1996عام  

 اثناء مروره بحاجز الجزر ىلع بوابة مخيم اليرموك.



 

 

العامة،   القيادة  اعتقله عناصر من  الذي  ابنها  أنها الزالت تجهل مصير  وقالت عائلة حمدان" 

أ األحياء  هومن  "هل  متسائلين  السورية،  األمنية  لألجهزة  األموات؟"  وسلموه  بين  أصبح  م 

مستغربين السبب وراء إخفاء ابنهم قسريًا بهذه الطريقة التي ال تمت لإلنسانية بصلة، علمًا  

أن محمد ال ناقة له وال جمل يف الصراع الحاصل ولم ينحاز ألي طرف منذ بداية الصراع حسب  

 قولهم. 

التركية   السواحل  خفر  فرق  أنقذت  أخرى  جهة  أن   87من  بعد  خفر    مهاجرًا  فرق  منعتهم 

 السواحل اليوناني من الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية بطريقة غير نظامية. 

الجًئا كانوا عالقين يف البحر    71وقالت مصادر إعالمية تركية إن خفر السواحل التركي أنقذ  

  كانوا ىلع متن ثالثة قوارب مطاطية قبالة سواحل “بوز بورون” بوالية “موغال”، كما تمكن من 

قضاء    16انقاذ   يف  بورنو”  “غوكتشا  سواحل  قبالة  مطاطي،  قارب  متن  ىلع  آخرين،  الجًئا 

 “مرمريس”، وذلك بعد أن أجبرتهم اليونان ىلع العودة إلى املياه اإلقليمية التركية. 


