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"ارتفاع عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية إلى  3686ضحية"

• قضاء الفلسطيني "أحمد كنان الجحواني" في معارك الغوطة الشرقية.
• النظام يواصل اعتقال ثالثة الجئين من أبناء مخيم خان الشيح منذ أكثر من شهر
• الجئون فلسطينيون عاملون في السوق األلمانية يشتكون من تدني متوسط دخلهم.
• حملة الوفاء ومؤسسات أوروبية تتعهد بدعم "األونروا" بمبلغ مليون دوالر.
• هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية تستمر بتقديم خدماتها الطبية ألهالي مخيم اليرموك.

ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني "أحمد كنان الجحواني" يوم  26آذار /مارس  2018أثناء مشاركته
القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

إلى ذلك تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن عدد
الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السورية قد ارتفع إلى 3686
ضحية قضوا منذ العام .2012

وعن أسباب الوفاة فتشير اإلحصاءات إلى أن  1160الجئاً قضوا بسبب أعمال القصف

المتبادلة بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة ،في حين أدت
االشتباكات بين النظام والمعارضة إلى قضاء  955ضحية ،فيما قضى  477الجئاً والجئة تحت

التعذيب أثناء التحقيق معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.

فيما قضى  309الجئاً برصاص القناصين ،كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية من قبل

قوات النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بفقدان  203فلسطينياً 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.

آخر التطورات
تواصل قوات األمن السوري اعتقال ثالثة شبان من أبناء مخيم خان الشيح هم "عامر طه"" ،
محمد عرسان" ،و" خليل ظاهر" منذ أكثر من  30يوماً ،حيث اقتادتهم قوات األمن يوم 13

شباط /فبراير  2018إلى جهة غير معلومة ،فيما لم تعرف أية تفاصيل حول مكان اعتقالهم.

وكانت قوات النظام السوري اعتقلت عدداً من أبناء مخيم خان الشيح بعد خروج مجموعات
المعارضة باتفاق مع النظام ،وقامت حينها بحملة مداهمة لمقرات مؤسسات إغاثية فيه.

فيما تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن ( )244الجئاَ

من أبناء مخيم خان الشيح الزالوا رهن االعتقال لدى النظام السوري.

وفي موضوع مختلف ،اشتكى عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين العاملين في
السوق األلمانية من تدني مستوى راتبهم الشهري مقارنة مع نظرائهم من األلمان والالجئين
اآلخرين ،مشيرين إلى أنهم يعملون ساعات طويلة مقارنة مع غيرهم ورغم ذلك متوسط دخلهم

أقل بكثير من الجئين آخرين ،منوهين أنهم فضلوا العمل واالندماج في المجتمع وأن يكونوا
منتجين بدل أن يكونوا عالة على الحكومة األلمانية ،وليثبتوا للعالم أن الالجئين الفلسطيني أينما
حل يبني نفسه بيده ويفيد المجتمع الذي استقبله.
من جانبها نقلت صحف مجموعة ميديا فونك اإلعالمية عن الهيئة االتحادية للعمل "أن متوسط
دخل الالجئين العاملين بدوام كامل أقل من متوسط الكثير من العاملين من غير الالجئين” ,
وحصل الجئون من ثمان دول في عام  2016على  1916يورو في الشهر قبل اقتطاع
الضرائب وباقي المستقطعات كالتأمين الصحي والتأمين على التقاعد .هذا في حين يكسب
العامل غير الالجئ وسطياً  3133يورو في الشهر".
في غضون ذلك يشتكي الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين تمكنوا من الوصول إلى ألمانيا
من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من عام ،األمر الذي ينعكس
سلباً على الالجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا.
عالوة على األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين
المصاريف المعيشية ألهلهم الذين ينتظرون لم شملهم ،والتي قد تستغرق معامالت لم الشمل عدة
أشهر أخرى.
وعلى صعيد آخر ،تعهدت حملة الوفاء األوروبية ومجموعة من المؤسسات اإلغاثية األوروبية
بتقديم مبلغ مليون دوالر كدعم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
"أونروا".
وبحسب بيان أصدرته الحملة ،أول أمس ،أنه "بعيد األزمة المالية الخانقة التي تعصف بوكالة
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" وخالل لقاء جمع حملة الوفاء
األوروبية وعدد من المؤسسات األوروبية العاملة في المجال اإلغاثي واإلنسانية ،في إسطنبول،
تم فيه تدارس التحديات الكبيرة التي ستواجه الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمل وكالة "أونروا"
من خدمات طبية وتعليمية وبنى تحتية بسبب تقليص الوكالة الدولية لخدماتها بسبب األزمة
المالية الخانقة التي تمر بها إثر إيقاف اإلدارة األمريكية لجزء كبير من تمويلها للوكالة ،مما
سينعكس سلباً على الالجئين الفلسطينيين في مختلف مناحي حياتهم".

وأضاف البيان "إن حملة الوفاء األوروبية والمؤسسات اإلنسانية الشريكة ووفقاً لإلمكانيات

المحدودة لتلك المؤسسات فإنها تتعهد بتقديم مبلغ مليون دوالر أمريكي دعما لمشاريع أساسية
لالجئين الفلسطينيين ،وذلك في إطار سعي المؤسسات اإلغاثية الدائم للتخفيف من معاناة أبناء
شعبنا أينما وجدوا".
كما دعت المؤسسات اإلغاثية جميع الجهات الدولية واإلغاثية ومؤسسات المجتمع المدني
والدولي للعمل على دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"
والوقوف إلى جانبها في ظل األزمة المالية الكبيرة التي تعانيها.
لجان عمل أهلي
تستمر هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية تقديم خدماتها الطبية ألهالي مخيم اليرموك
والنازحين منهم إلى بلدات (يلدا – بيت سحم – ببيال)  ،حيث صرفت الهيئة خالل شهر شباط
الماضي ( )1201وصفة طبية بالمجان للمرضى ،كما قامت صيدلية الهيئة بصرف الوصفات
الطبية و تأمين كافة أنواع األدوية اإلسعافية ألهالي اليرموك والقاطنين في المنطقة الجنوبية
بشكل يومي.

وأوضحت الهيئة أن فريقها التطوعي في القسم الطبي يتابع الحاالت المرضية من كبار سن و
مرضى عبر دكتور مختص ،مشيرة إلى أنها استقبلت عدد من الحاالت اإلسعافية كـ ( الجروح و
الحروق و الكسور ) خالل شهر شباط المنصرم في غرفة اإلسعافات األولية التابعة لها.
يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية كانت قد نزحت عن مخيم اليرموك إثر سيطرة تنظيم
"داعش" على مساحات واسعة منه بالتعاون مع مجموعات جبهة النصرة المتواجدة في المخيم.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  27آذار /مارس 2018
• ( ) 3685حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ()465
امرأة.
• ( )1672معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ()106

إناث.

مخيم اليرموك يدخل
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يومه ( )1712على التوالي.
• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار
مخيم اليرموك.
غالبيتهم في ّ
مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1449يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1289يوماً.
• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )544يوماً ،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.

