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" "13فلسطينيا ً سوريا ً قضوا خالل شهر كانون الثاني  2018و" "9ضحايا في الشهر ذاته عام "2017

• قصف بقذائف الهاون يستهدف قطاع الشهداء في مخيم اليرموك
• فلسطينيو سورية في مصر معاناة قانونية واقتصادية ومعيشية مستمرة
• منظمات حقوقية تنتقد السويد بسبب تأخر معامالت لم شمل األسر القادمة من السورية

آخر التطورات
أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو ""13
الجئاً فلسطينياً قضوا خالل كانون الثاني  -يناير  ،2018في حين قضى " "9الجئين خالل شهر

كانون الثاني  -يناير  ،2017وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل كانون الثاني  -يناير
 2018توزعوا حسب المكان على النحو التالي "6" :الجئين قضوا في ريف دمشق ،وثالثة لم
يعرف مكان مقتلهم ،وشخص توفي في دير الزور ،وآخر في حماة ،والجئ في إدلب ،وشخص
في دمشق.
فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا " "6الذين سقطوا في كانون الثاني  -يناير  2017توزعوا
حسب المدن السورية على النحو التالي :في درعا قضى ( )3الجئين ،و 3في ريف دمشق ،فيما
قتل آخر في إدلب ،والجئ توفي في دمشق ،وآخر لم يعرف مكان مقتله.

في سياق مختلف تعرض قطاع الشهداء في محيط ثانوية اليرموك للبنات بشارع فلسطين في مخيم
اليرموك للقصف بعدد من قذائف الهاون ،اقتصرت أضرارها على الماديات ،تزامن القصف مع
اندالع مواجهات وصفت بالعنيفة بين تنظيم داعش والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام.
إلى ذلك ال يزال المتبقون في مخيم اليرموك يعانون من أزمات إنسانية قاسية نتيجة الحصار
المفروض منذ منتصف عام  2013على المخيم من قبل النظام السوري والفصائل الفلسطينية
الموالية له ،والذي منع بموجبه إدخال األدوية والمواد الغذائية إليه ،وكذلك نتيجة االنتهاكات المستمرة
التي يمارسها تنظيم داعش بحق األهالي والتي وصفت بأنها غير إنسانية.

في غضون ذلك يشتكي فلسطينيو سورية في مصر من ضعف التمثيل الرسمي ،حيث أكد العديد
من الالجئين لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقصير السفارة الفلسطينية في القاهرة،
ومنظمة التحرير الفلسطينية ،والمؤسسات الدولية في معالجة مشكالتهم المعيشية والقانونية.
وتتركز مشكالت فلسطينيي سورية في مصر على الجانبين االقتصادي والقانوني ،حيث يواجه
الالجئون الفلسطينيون العديد من العقبات خالل محاولتهم الحصول على اإلقامات في مصر،
بالرغم من تحقيق معظمهم للشروط المطلوبة للحصول على اإلقامة.
أما في الجانب االقتصادي فيعانون من غياب خدمات وكالة "األونروا" بشكل كامل بحجة أن مصر
تقع خارج أماكن عمل الوكالة المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين.
ووفقاً إلحصاءات غير رسمية فإن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر يبلغ قرابة ()6
آالف الجئاً.

في السياق انتقد كل من الصليب األحمر ومنظمة العفو الدولية الخارجية السويدية فيما يتعلق
بطول فترات االنتظار التي تعاني منها العوائل السورية التي لها حق لم الشمل ،وكانت الخارجية
السويدية قد خصصت خمس سفارات سويدية لمعالجة طلبات لم شمل السوريين ،وهم السفارة
السويدية في مصر ،السعودية اإلمارات العربية المتحدة ،تركيا واألردن .لكن المشكلة تكمن بأن
تلك البلدان الخمس ال تمنح تأشيرات دخول للسوريين ،األمر الذي يجعل عمليات لم الشمل شبه
مستحيلة ،إن لم تكن مستحيلة.

وبعد الضغط اإلعالمي قررت الخارجية السويدية فتح سفارة السويد في الخرطوم لمعالجة طلبات
لم شمل السوريين ،حيث وصلت فترات االنتظار الى حوالي السنتين.
يذكر أن السويد تعد من أكثر البلدان األوروبية استغراقاً للوقت فيما يتعلق بالفترات الالزمة لدراسة
طلبات الحصول على اإلقامة أو لم الشمل بالنسبة لألسر القادمة من سوريا.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  7شباط  -فبراير 2018
• ( )3647حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )464امرأة.
• ( )1657معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()105
إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1665على التوالي.

• ( )204الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1401يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1240يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )499يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )17ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

