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 2442: العدد

 طالبات فلسطينيات يحققن المراتب األولى بامتحانات الثانوية العامة في سوريا •

 مهاجًرا غير نظامي بينهم فلسطينيين 80خفر السواحل التركي يوقف  •

 لجنة معاناة المهجرين من سوريا في لبنان تلتقي حماس في صيدا •

 أنشطة دعم نفسي لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة في مخيم جرمانا •

12-07-2019 

 "عائلة فلسطينية مهجرة في الشمال السوري 1488مطالبات لألونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من "



 

 آخر التطورات

طالب الالجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيمي اليرموك وخان الشيح جنوب دمشق وعدد من 
الناشطين، وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من 

هور عائلة فلسطينية تقطن في الشمال السوري، محملين وكالة الغوث مسؤولية تد 1488
أوضاعهم المعيشية، وعدم القيام بواجبها تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء 

 األوضاع اإلنسانية في المدينة.

ووفقًا لما ورد لمجموعة العمل أن العائالت المهجرة لم تتمكن من الحصول على أي من 
ونروا" في المناطق التي تسيطر مساعدات "األونروا" اإلغاثية أو المالية، بسبب عدم تواجد "األ

عليها قوات المعارضة في الشمال السوري، وأشارت العائالت إلى أنها لم تستطيع الحصول على 
المساعدة المالية الدورية التي تقدمها الوكالة للعائالت الفلسطينية في سورية، مطالبة األونروا 

 اك تقصيرها تجاههم.بالعمل على إيجاد حل لتلك المشكالت، والعمل على استدر 

 
كما شدد المهجرون الفلسطينيون الجهات المعنية ومنظمات حقوق اإلنسان على ضرورة ممارسة 
الضغط بشكل أساسي على وكالة )األونروا( بصفتها المسؤولة دوليًا عن الالجئين الفلسطينيين 

ة داخل سورية إليصال كافة معوناتها المادية واإلغاثية للمهجرين قسريًا إلى المناطق كاف
باعتبارها إحدى حقول عملها الرئيسية، والعمل على توفير الحماية القانونية والجسدية واإلنسانية 
لهم، وتقديم المساعدات النقدية كبدل إيواء وغذاء بشكل مباشر أو من خالل عمل شراكات مع 

نازحين من االنتقال منظمات دولية في حال عدم رغبة األونروا بالوصول إليهم، تمكن الالجئين ال
 إلى منازل أو كرفانات تقيهم حر الصيف وبرد وسيول الشتاء وتكفل لهم متطلبات الحياة الكريمة.



 

من جهة أخرى استطاعت عدد من الطالبات الفلسطينيات تحقيق المراكز األولى على مستوى 
دورة أولى  واألدبيعلمي المدن والمحافظات السورية في نتائج امتحانات الثانوية العامة بفرعيها ال

 تموز/ يوليو. 10األربعاء التي أصدرت نتائجها وزارة التربية السورية يوم  2019

فقد نالت الطالبة الفلسطينية "حنين حسين" ابنة مخيم اليرموك المركز األول على محافظة ريف 
يرموك على "درجة، في حين حققت "عهد عبد القادر أسعد" ابنة مخيم ال2860دمشق بمجموع "

دياب عشماوي  أما عالالمركز الثاني على محافظة دمشق والمركز الرابع على مستوى سوريا، 
" 2542ابنة مخيم اليرموك كانت من المراتب العشر األولى على مستوى مدينة دمشق بمجموع "

ماة على أبناء مخيم العائدين بح " منعالمة، فيما حصلت الطالبة الفلسطينية "ريتا خالد األسعد
 المرتبة الثانية على مستوى مدينة حماة في نتائج الثانوية العامة.

وكان العديد من الالجئين الفلسطينيين في سورية، برزوا خالل اآلونة األخيرة من خالل نجاحات 
الكارثية في سورية بسبب اندالع الحرب  من األوضاعحققوها في مجاالت التعلم والتعليم، بالرغم 

توقف الكثير من المدارس عن العمل، وتراجعت نسبة األشخاص الذين لديهم إمكانية  فيها، فقد
 .2015في عام  %75قبل الحرب إلى أقل من  %95التعلم من 

تموز/  10مهاجرًا غير نظامي يوم األربعاء  80في شأن مختلف أوقفت قوات األمن التركي 
ر إيجة، أثناء محاولتهم الهجرة إلى اليونان يوليو في عدة مناطق بمدينة "بودروم" المطلة على بح

 بطريقة غير النظامية.

 



 

أمنية تركية، أن المهاجرين يحملون جنسيات فلسطين وسوريا ولبنان، إلى جانب  ووفقًا لمصادر
أشخاص أحدهم يحمل الجنسية السورية، بتهمة تنظيم رحالت هجرة  3توقيف السلطات المعنية 

 غير نظامية.

جئون الفلسطينيون العبور من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة الوصول لدول هذا ويواصل الال
 اللجوء األوروبية، مع اإلشارة إلى أن الالجئين الفلسطينيين قدموا من سورية وقطاع غزة.

باالنتقال إلى لبنان التقى وفد من لجنة معاناة المهجرين من سوريا بمسؤول مكتب شؤون 
يوليو الشهر  9ماس أبو أحمد فضل، وذلك بمكتبه في مدينة صيدا يوم الالجئين في حركة ح

 الجاري، وبحث معه أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان.

ناقش المجتمعون األوضاع االقتصادية المتردية التي يعيشها فلسطينيي سورية نتيجة انتشار 
يقتاتون منه، وشح المساعدات اإلغاثية، كما تطرق البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت 

الوفد إلى مشاكل اإلقامات وتصاريح الدخول إلى المخيمات والعديد من المشاكل القانونية 
 واالجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها الالجئ الفلسطيني السوري في لبنان.

 2019عنوان "النداء الطارئ لسنة وكانت وكالة األونروا أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت 
% من الالجئين الفلسطينيين من  89بشأن أزمة سوريا اإلقليمية"، ووفقًا لقاعدة بياناتها، أن 
منهم يفتقرون لألمن الغذائي، وأن  %95سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، منوهة إلى أن 

يعتمدون على المساعدات النقدية  %من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان 80أكثر من 
 التي تقدمها األونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.

في ريف دمشق وتحت شعار "كبارنا بركتنا" نظم مركز التنمية المجتمعية في مخيم جرمانا 
أنشطة دعم نفسي واجتماعي لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة من أبناء المخيم، بهدف 

والعمل على تحسين نوعية حياتهم والوضع النفسي  المستهدفة،النفسية للفئة  تعزيز الصحة
 واالجتماعي وتعزيز العالقات االجتماعية لهم.

أيام تقديم فقرات من التراث الفلسطيني وأغاني وأهازيج فلسطينية  4تخلل النشاط الذي استمر 
 .قدمها أعضاء فرقة مشروع اليافعين في مركز التنمية المجتمعية



 

 


