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الشتات ومنع التأشيرات ينغصان فرحة الفلسطينيين السوريين بعيد "
 "الفطر

 

 
 

 ( فلسطينياً سورياً في اليونان وسط غياب الحلول400استمرار معاناة حوالي ) •

 طفل في بلدة المزيريب 50العيد على هيئة فلسطين الخيرية توزع مالبس  •
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 آخر التطورات 

يعيش عشرات اآللوف من الالجئين الفلسطينيين في سورية أوضاعًا نفسية تنغص فرحتهم بعيد 
( 20الفطر المبارك، حيث أدت الحرب في سورية إلى تشتيت شمل الالجئين على أكثر من )

وتشتت معظم أفرادها على دول العالم، إضافة إلى بلدًا، فلم تكد تسلم أسرة فلسطينية من تشرد 
 .التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية

حيث تشير االحصائيات إلى توزع فلسطينيي سورية ما بين لبنان واألردن ومصر وتركيا وليبيا 
وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا وفرنسا  ،والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وألمانيا

 باإلضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول.

( ألف الجئ فلسطيني من 120كما تشير إحصاءات وكالة األونروا األخيرة إلى أن أكثر من )
 سوريا قد هربوا خارج البالد بسبب الحرب في سورية.

 
العربية واإلسالمية لالجئين الفلسطينيين من معاناتهم حيث تعرقل فيما تفاقم معاملة السفارات 

معظم سفارات الدول المجاورة لسورية إصدار أي تأشيرة لدخول الالجئين الفلسطينيين السوريين 
سواء القادمين منهم من أوروبا أو سوريا مما يجعل لقاء أي الجئ باسرته أمر في غاية 

 الصعوبة.
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( فلسطينيًا سوريًا في المخيمات المؤقتة باليونان 400معاناة حوالي )وعلى صعيد آخر، تستمر 
حيث يعيشون ظروفًا معيشية غير إنسانية، وذلك بعد أن أجبروا على البقاء في مخيمات اللجوء 

 المؤقتة في اليونان إثر غالق الحدود في وجوههم.

 
فمعظم المساكن هي مساكن  وتفتقر تلك المخيمات لتوافر شروط النظافة والخدمات األساسية،

مؤقتة أو خيام، يضاف إلى ذلك انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب واألفاعي 
خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يشتكون من اإلهمال الطبي وعدم توافر العالج والدواء 

 الالزم لهم.

( الجئ غالبيتهم يتواجدون 400لي )ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوا
كوس" بينهم عائالت وأطفال ونساء  -ليروس  -خيوس  -متليني  -في الجزر "لسبوس 

ومسنون، يتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة، 
 معظمهم من أبناء مخيمات اليرموك ودرعا والعائدين والحسينية في سورية.

 

 عمل أهليلجان 

( طفل 50وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع مؤسسة شروق الشمس مالبس العيد على )
 ( لكل طفل.$15من أبناء بلدة المزيريب وما حولها، كما تم إعطاء مبلغ )
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يذكر أن توزيع الهدايا تم ضمن "مشروع فرحة عيد" الذي تقيمه مؤسسة شروق الشمس، وتنفذه 
 .هيئة فلسطين الخيرية

 
 2017يونيو  –حزيران 26فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3521) •
 امرأة.

 ( امرأة.100( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1612) •
القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل  –ي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظام •

 ( على التوالي.1433يومه )
( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •

 غالبيتهم في مخيم اليرموك.
خيم اليرموك منذ ( يومًا وعن م1169انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1020)
( أيام، والمخيم 1513أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.247يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31الفلسطينيين في لبنان بحوالي )عدد الالجئين 
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


