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 "وسط غياب الـ "أونروا" عشرات العوائل الفلسطينية تعاني من الحصار المشدد في غوطة دمشق"

 تركيا واألردن على رأس الدول التي تمنع دخول فلسطينيي سورية إلى أراضيها •

ُع الضحايا الفلسطينيين حسب المحافظات الرئيسة في سورية •  باألرقام: توزُّ



 

 آخر التطورات

( عائلة فلسطينية 250ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ما يزيد عن )أكد 
سورية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق تعاني من أوضاع معيشية غاية في السوء، بسبب استمرار 

 الحصار المشدد على األحياء التي تتواجد فيها العائالت.

وزع على بلدات "دوما" و "زملكا" و"حزة" و "حمورية" تعاني ووفقًا لما ورد للمجموعة فإن العائالت تت
من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي 

، باإلضافة إلى االستهداف المتكرر بالقصف 2013على أحياء الغوطة الشرقية منذ مطلع أيلول 
 الجوي والمدفعي.

 
األهالي بسبب ما بات يعرف بـ "تجار الحرب" الذين يحتكرون المواد الغذائية كما تزداد معاناة 

األساسية ويبيعونها بأضعاف مضاعفة لألهالي المحاصرين، بنسبة تصل لعشرة أضعاف سعرها 
 الحقيقي.

إلى ذلك يشتكي األهالي من عدم تمكنهم من الحصول على أي مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة 
تشار القناصة حال دون وصولهم إلى مقرات "أونروا" في العاصمة دمشق، والتي تمتنع "أونروا"، فان

 األخيرة عن إيصال مساعداتها إلى الغوطة الشرقية.

ومن جانبهم جدد األهالي مطالبتهم عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها "اونروا"، 
نية في دمشق، ومنظمة التحرير، والمؤسسات اإلغاثية والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطي

 العربية واألوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصال المساعدات اإلغاثية العاجلة إليهم.



 

في غضون ذلك أشارت المعلومات الواردة إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حول 
لفلسطينيين السوريين إلى أراضيها أن تركيا واألردن دول الجوار التي تعيق وتمنع دخول الالجئين ا

 على رأس الدول التي تمنع دخول الالجئين من فلسطينيي سورية إلى أراضيهما.

حيث تستمر السلطات األردنية والتركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيهما، 
ام جميع الدول المجاورة لدول الحرب باستقبال وذلك بالرغم من نص جميع المواثيق الدولية على إلز 
 الفارين من الحرب وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها.

فيما توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من ثالثة 
يمنع دخول أعوام، دون إبداء أية أسباب لذلك، في حال أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا 

 الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى األردن ألي سبب كان.

 
إلى ذلك، تقوم السلطات اللبنانية بتشديد إجراءات دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى 
أراضيها، حيث أكدت مصادر متعددة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن دخول الالجئين 

ن هو أمر في غاية الصعوبة ومزاجي حيث يسمح للبعض في حين يرفض الفلسطينيين إلى لبنا
البعض اآلخر بالرغم من أن معظم الحاالت تمتلك جميع األوراق المطلوبة من قبل حرس الحدود 

 اللبنانية.

( الذي نشرته مجموعة العمل في بداية 15 )الـوفي سياق مختلف بّين التقرير التوثيقي اإلحصائي 
( من أصل 3437الماضي، أن عدد الضحايا الذين قضوا داخل سورية هو ) أغسطس –شهر آب 

ل في 2017يونيو  -حزيران  – 2011( ضحية جرى توثيقهم خالل الفترة 3521) ، حيث ُسجِّّ
دمشق وريفها العدد األكبر من الضحايا، فقد بلغ مجموع الضحايا المسجلين لدى المجموعة 



 

( ضحية، 79بحدود ) 2016نهاية أيلول سبتمبر ( ضحية، في زيادة عن إحصائيات 2070)
وذلك بسبب وجود كتلة بشرية كبيرة من الالجئين الفلسطينيين في المدينة والريف الدمشقي 

 ومخيماتهما.

أغسطس  –يشار إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أصدرت في بداية شهر أب 
تقرير اإلحصائيات اإلجمالية للضحايا والمعتقلين حيث تناول ال ،15الماضي تقريرها اإلحصائي ال 

 2011مارس  -المفقودين والنازحين والمهجرين الفلسطينيين منذ اندالع الثورة السورية في آذار
 من خالل ثالثة فصول رئيسة وعدة مباحث. 2017يونيو  –ولغاية حزيران 

 

 2017 أكتوبر -تشرين األول  04فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3593) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1639) •
 امرأة.

اليرموك القيادة العامة على مخّيم  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1540يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1277انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( أيام.1117)

( أيام، والمخّيم 1613ي حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخّيم حندرات ف •
 ( يومًا.364يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


