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"مجموعة العمل 3896 :الجئا ً فلسطينيا ً قضوا بسبب الحرب في سورية"

• الحكومة السورية تكلّف محافظة دمشق بإعادة تأهيل مخيم اليرموك
• زيارة تفقدية لمخيم درعا ووعود بتحسين األوضاع الخدمية
• الهجرة اليونانية 3386 :فلسطينيا ً تقدموا بطلب اللجوء بين عامي  2013و2018

آخر التطورات
تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد الضحايا
من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية قد بلغ ( )3896ضحية قضوا منذ
العام .2012
وعن أسباب الوفاة تشير اإلحصاءات إلى أن ( )1198الجئاً قضوا بسبب أعمال القصف ،في

حين أدت االشتباكات بين النظام والمعارضة إلى قضاء ( )1064ضحية ،فيما قضى ()558

الجئاً والجئة تحت التعذيب أثناء التحقيق معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.

كما قضى ( )310الجئاً برصاص القناصين ،كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية من قبل

قوات النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بفقدان ( )205فلسطينيين حياتهم
إثر سوء التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار.

فيما سقط ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات واإلعدامات الميدانية والغرق أثناء
محاوالت الوصول إلى أوروبا.
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثق جميع الضحايا من الالجئين
الفلسطينيين في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم.
إلى ذلك ،قالت مصادر إعالمية مقربة من النظام السوري إن مجلس الوزراء السوري قرر خالل
جلسته األسبوعية يوم أمس ،تكليف محافظة دمشق بأعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات

األساسية الى مخيم اليرموك بدمشق ،وذلك تمهيداً لعودة المهجرين إلى بيوتهم وفعالياتهم التجارية
والخدمية في المخيم ،بحسب وصف تلك المصادر.

وكان النظام السوري أعاد السيطرة على مخيم اليرموك وعدد من بلدات جنوب دمشق بعد عملية
عسكرية شنها يوم  21نيسان /ابريل  2018دامت ثالثة وثالثين يوماً استخدمت فيها جميع
صنوف األسلحة ،أدت إلى قضاء العشرات من المدنيين ودمار حوالي  %80من مباني

وممتلكات اليرموك.
يشار إلى أن األمن السوري ال يسمح ألهالي اليرموك بالدخول إليه إال بموجب موافقة أمنية ،يتم
الحصول عليها من مفرزتين وضعهما النظام على مدخل شارع الثالثين ،حيث يطلب هؤالء
العناصر من األهالي أوراق تثبت أنهم من سكان المخيم أولهم ممتلكات فيه.

في غضون ذلك ،قام وفد من وكالة األونروا ممثالً بـ "سليم الشيخ قاسم" مدير منطقة وكالة
الغوث ،ومؤسسة الالجئين الفلسطينيين برئاسة "علي مصطفى" وعدد من المسؤولين بزيارة تفقدية
لمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية ،وقدموا وعوداً لألهالي بتحسين أوضاع المخيم

الخدمية.

وتجول الوفد في أحياء المخيم واستمعوا إلى مطالبات األهالي وطالب المدراس البديلة بضرورة
تحسين الوضع الخدمي والتعليمي ،وإعادة تأهيل مؤسسات الوكالة ومدارسها.
وكان محافظ درعا كشف أثناء زيارة تفقدية قام بها يوم  2018/10/30لمناطق في مدينة درعا
جنوب سورية أن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين سيقع ضمن المخطط التنظيمي الذي تعمل
عليه السلطات السورية ،وذلك إلعادة أحياء كل المناطق التي اعادت السيطرة عليها.

أن  3386فلسطينياً تقدموا بطلبات لجوء
وفي شأن آخر ،أعلنت و ازرة سياسات الهجرة اليونانية ّ
في اليونان منذ عام  2013وحتى عام  ،2018وأضاف تقرير صادر عن ديكن منسوب إلى
أن  59684ألفاً من سورية تقدموا بطلبات لجوء في اليونان خالل خمس
و ازرة الهجرة اليونانية ّ
سنوات ماضية.
وال توجد احصائيات رسمية تحدد أعداد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في اليونان،
وذلك بسبب وجود آالف الفلسطينيين القادمين من لبنان وغزة ومناطق أخرى.
هذا ويستمر تدفق الالجئين الفلسطينيين الفارين من أتون الحرب السورية نحو اليونان للوصول
إلى دول اللجوء ،في حين ينتظر المئات منهم على األراضي التركية لركوب "قوارب الموت"،
وكانت مجموعة العمل وثقت  51الجئاً فلسطينياً قضوا غرقاً خالل محاولتهم الوصول للقارة

األوروبية.

