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"برد الشتاء يف اقم معاناة  2500الجئاً ف لسطينياً هجروا من مخيم خان الشيح إلى إدلب"
• األمن السوري يفرج عن معتق لتين من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق
• مصادر مقربة من لجنة المصالحة في مخيم السبينة تنشر دفعة من األسماء المسموح لها دخول المخيم

• المفوضية العليا لشؤون الالجئين 5600 :الجئ غالبيتهم من سورية والعراق وصلوا اليونان خالل شهري
آب وتموز

آخر التطورات
مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الح اررة تزداد معاناة ما يزيد عن  2500الجئاً فلسطينياً
تم تهجيرهم من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق إلى مدينة إدلب ،حيث

تعيش المئات من العوائل في ظل استمرار تدهور أوضاعها المعيشية في ظل غياب كامل ألي
دور إغاثي لوكالة "األونروا".
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد نشرت في وقت سابق وبشكل مستمر العديد
من المناشدات من تلك العوائل التي تحمل وكالة "األونروا" مسؤولية تدهور أوضاعهم ،وعدم القيام
بواجبها تجاههم.

وطالب المهجرون أن تعمل الوكالة المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين في سورية على أداء مهامها
تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء األوضاع اإلنسانية في المدينة.
يشار إلى أن حوالي ( )2500الجئ فلسطيني هجروا قس اًر من مخيم خان الشيح لالجئين

الفلسطينيين بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية ،بدءاً من يوم االثنين  28تشرين الثاني

 ،2016وذلك بعد توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح والمناطق

المحيطة به.
وفي سياق ليس ببعيد ،أكد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق أن األمن السوري أفرج عن السيدة
"مطيعة أحمد مبارك" والسيدة "آمنة حوران" بعد اعتقالهما منذ قرابة  15يوماً ،وهما من أبناء مخيم

خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

الجدير ذكره أن األجهزة االمنية السورية تواصل اعتقال أكثر من  100معتقلة فلسطينية من بين
أكثر من  1600معتقل فلسطيني ما يزال االمن يتكتم عليهم.
وفي موضوع مختلف ،نشرت صفحات مقربة من لجنة المصالحة في بلدة السبينة بريف دمشق،
مساء اليوم ،قائمة تضمنت حوالي  60اسماً من سكان بلدة السبينة بينهم الجئين فلسطينيين ،ووفقاً
لتلك الصفحات فإن األسماء المنشورة هي التي سيتم السماح لها بالحصول على بطاقات الدخول

للبلدة ،وذلك في األربعاء  13من الشهر الحالي.
يذكر أن األمن السوري كان قد فرض بطاقات دخول على كل من يرغب بالعودة إلى منطقة السبينة
ومخيمها بريف دمشق.
حيث يتم الحصول على تلك البطاقات عن طريق لجنة المصالحة واللجان األمنية السورية في
المنطقة ،ووفقاً للجنة المصالحة أن عدد العائالت التي استملت بطاقات الدخول وعادت الى منازلها

إلى السبينة تجاوز  400عائلة.

وعلى صعيد آخر ،أعلنت المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ،أول أمس ،أن
( )3600الجئ وصلوا في آب عبر بحر إيجه في مقابل ( )2000في تموز (يوليو) الماضي.

وأوضحت المفوضية أن القسم األكبر اآلتي خصوصاً من سورية والعراق ،وبينهم عدد كبير من

األطفال ،إلى جزر لزفوس وخيوس وساموس وليروس ،مشيرة إلى أن عدد الواصلين الجدد الذي

تسارع في آب ،يزيد من الضغط على قدرات االستقبال في المخيمات المكتظة ،ويعرقل الجهود

المبذولة لتحسين الظروف ويزيد من صعوبة الظروف المعيشية في المخيمات المكتظة في الجزر
اليونانية.
وتستقبل اليونان حالياً قرابة  60ألف الجئ ومهاجر ،معظمهم من السوريين واألفغان ،وهم موزعون

في مخيمات عبر البالد.

ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي ( )400الجئ غالبيتهم يتواجدون في
الجزر "لسبوس  -متليني  -خيوس  -ليروس  -كوس" بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون،
يتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة ،معظمهم من
أبناء مخيمات اليرموك ودرعا والعائدين والحسينية في سورية.
فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى  12أيلول  -سبتمبر 2017
• ( )3575حصيلة الضحايا الفلسطينيي ن الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()462
امرأة.
• ( )1637معتقالً فلسطيني ًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( )103امرأة.
مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1518على التوالي.

• ( )198الجئاً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم
مخيم اليرموك.
في ّ

مخيم اليرموك منذ ()1096
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1255يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
يوماً.

المخيم
مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ( )1591يوماً ،و ّ
• أهالي ّ
يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )344يوماً..

• 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.

