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 السماح بإدخال مادة "المازوت" لمخيم خان الشيح بريف دمشق •

 يوماً من اختطافه  30االفراج عن فلسطيني من أبناء بلدة المزيريب بعد  •

 لبنان: توزيع مالبس شتوية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة وادي الزينة •

 "لبنان واألردن ومصر وتركيا ودول الخليج العربي تستمر بمنع دخول فلسطينيي سورية ألراضيها"



 

 آخر التطورات

تؤكد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن الالجئ الفلسطيني السوري ال يزال ممنوعًا من 
المغرب العربي الدخول إلى معظم الدول العربية واالسالمية، مثل لبنان واألردن ومصر ودول 

 وتركيا إال تحت شروط غير ممكنة بالنسبة لالجئ الفلسطيني السوري.

حيث تستمر السلطات األردنية والتركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيهما، 
فيما توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من ثالثة 

م، دون إبداء أية أسباب لذلك، في حين أصدرت الحكومة األردنية قرارًا رسميًا يمنع دخول أعوا
 الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى األردن ألي سبب كان.

 
فيما يعتبر دخول الفلسطيني السوري إلى لبنان، أمر غاية في الصعوبة بسبب اإلجراءات المشددة 

 ى دخولهم ومزاجية األمن العام في التعاطي معهم. التي فرضتها السلطات اللبنانية عل

يضاف إلى ذلك توقف دول الخليج العربي عن إصدار تأشيرات الدخول لالجئين الفلسطينيين 
 .2013السوريين منذ مطلع العام 

من جانبها دعت مجموعة العمل جميع البلدان المجاورة لسورية إلى رفع القيود عن منع دخول 
نيين السوريين إلى أراضيها، وااللتزام بالمواثيق الدولية التي تنص على إلزام جميع الالجئين الفلسطي

 الدول المجاورة لدول الحرب باستقبال الفارين وعدم إعاقة دخولهم إلى أراضيها.

 40وفي جنوب سورية أفرج مسلحون مجهولون الهوية عن الالجئ الفلسطيني "منهل حمايده" )
مزيريب في درعا جنوب سورية، بعد أن قاموا باختطافه على طريق المزيريب عامًا( من أبناء بلدة ال

 . 2017-10-31تل شهاب يوم 



 

 ألف دوالر من أجل إطالق سراح الحمايدة. 200الجدير بالتنويه أن المختطفين طالبوا بمبلغ 

في سياق مختلف سمحت حواجز الجيش النظامي، بدخول عدد من صهاريج مادة "المازوت" إلى 
خيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، حيث تم ذلك باالتفاق بين مخفر المخيم م

ليتر فقط لكل منزل،  100والبلدية، وشمل بيع المازوت في الحارة الغربية للمخيم وسمح بتعبئة 
 ليرة سورية لليتر الواحد. 190وبسعر 

 
ني بالتعاون مع جمعية اإلرشاد واإلصالح أما في لبنان وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطي

قليم الخروب إألبسة شتوية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في منطقة وادي الزينة في 
عائلة استفادت من التوزيع  160جنوب لبنان، إلى ذلك نوه مسؤول الهيئة في منطقة وادي الزينة 

 األسر من المجتمع المحلي. وبعضالذي استهدف األسر المهجرة في المنطقة 

 450ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في وادي الزينة جنوب لبنان يبلغ حوالي 
" ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربًا من الحرب الدائرة في 42عائلة، من أصل "

 سورية.

 

 2017نوفمبر  -ي تشرين الثان 29فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3614) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1643) •
 امرأة.



 

لى مخّيم اليرموك القيادة العامة ع –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1596يدخل يومه )

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

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1333انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1173)

( يومًا، ودمار أكثر 432درات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )يخضع مخيم حن •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ي مصر )وف


