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عائالت إلى مخيم اليرموك والنظام يعلن عن وجود خطة لخروج  9عودة "
 "منهالمسلحين 

 

 
 

 إدلب. في رغم المناشدات المتكررة معاناة مهجري مخيم خان الشيح التزال مستمرة •

 لألونروا يقيم ورشات تدريبية للشباب في مخيم النيرب.مشروع دعم الشباب التابع  •

 توزيع معونات عينية على فلسطينيي سورية بمنطقة البقاع األوسط. •
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 آخر التطورات 

نقلت مصادر خاصة لمجموعة العمل نبأ دخول عدد من العائالت إلى مخيم اليرموك جنوب العاصمة 
زالت حالة الجمود تسيطر على االتفاقات التي أبرمت السورية دمشق يوم الخميس المنصرم، في حين ما 

 .من أجل خروج المسلحين منه

شخصًا دخلوا إلى المخيم عبر سيارة الهالل  15عائالت يبلغ تعدادهم حوالي  9وقالت المصادر أن 
األحمر الفلسطيني، لقضاء فترة عيد األضحى مع أقاربهم الموجودين فيه، موضحة، أن تلك العائالت 

بطلب من أجل العودة إلى منازلها للفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي بدورها رفعت  تقدمت
 الطلبات إلى الجهات المختصة السورية التي وافقت عليها.

 
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، في بيان وزعه المكتب 

مع وفد من المبادرة  2017تموز/ يوليو  – 31أمس  اولده الصحفي للوزارة عقب اللقاء الذي عق
الشعبية للمصالحات في مخيم اليرموك بمشاركة سفير منظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي في 
مقر الوزارة بدمشق، أن األجواء والظروف في المنطقة الجنوبية لدمشق وبخاصة الحجر األسود ومخيم 

الفلسطينيين أصبحت ناضجة من قبل الحكومة السورية للذهاب نحو معالجة شاملة بما  اليرموك لالجئين
 تضمن معالجة كلية لملفات هذه المناطق وبما يساهم في عودة آمنة للمواطنين، وذلك بحسب بيان.

من جانبه أعلن مستشار وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أحمد منير أحمد في تصريح لجريدة 
الوطن المقربة من النظام السوري عن تشكيل لجنة للمصالحة مهمتها الدخول إلى مخيم اليرموك وإجراء 
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روج المظاهر خو  المصالحات، منوهًا إلى أنه تم االتفاق معها على السعي للتوصل إلى اتفاق كامل
توجد خطة لخروج »وأضاف:  ،المسلحة وعودة الحياة إلى اليرموك ومؤسسات الدولة من دون خسائر

المسلحين واالتفاق معهم، وسيكون هناك تواصل معهم بشكل مباشر، وبالتحديد مع أبناء المخيم من 
 «.حملة السالح

 
متكررة التي أطلقتها العائالت الفلسطينية أما في إدلب وبالرغم من العديد من المناشدات والنداءات ال

المهجرة من مخيم خان الشيح إلى مدينة إدلب إال أن أوضاعها المعيشية ال تزال آخذة بالتدهور 
 .خصوصًا ظل عدم تجاوب "األونروا" والمؤسسات الدولية والرسمية الفلسطينية تجاه معاناتهم

ين المسكن ومتطلبات الحياة األساسية من غذاء حيث العشرات من العوائل من صعوبات كبيرة في تأم
وخدمات، باإلضافة إلى تدهور كبير في األوضاع األمنية نتيجة التوتر بين الفصائل السورية المعارضة 

 في المدينة.
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وكانت قد وردت إلى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية العديد من المناشدات من تلك األسر 
"األونروا" بالقيام بواجبها تجاههم، وأن تعمل الوكالة المسؤولة عن الالجئين مفادها مطالبة وكالة 

الفلسطينيين في سورية على أداء مهامها تجاه المئات من النساء واألطفال الذين يعانون سوء األوضاع 
 اإلنسانية في المدينة.

"األونروا" اإلغاثية أو حيث أكدت العائالت المهجرة أنها لم تتمكن من الحصول على أي من مساعدات 
 المالية، وذلك بسبب عدم تواجد "األونروا" في إدلب.

وطالبت العائالت "األونروا" والمؤسسات الدولية والرسمية الفلسطينية العمل على إيجاد حل لتلك 
 المشكالت، والعمل على استدراك تقصيرها تجاههم.

من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين ( الجئ فلسطيني هجروا قسرًا 2500يشار إلى أن حوالي )
، وذلك بعد 2016تشرين الثاني  28بريف دمشق إلى محافظة إدلب شمال سورية، بدءًا من يوم االثنين 

 توقيع اتفاق المصالحة بين النظام السوري والمعارضة في خان الشيح والمناطق المحيطة به.

" التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وباالنتقال إلى حلب حيث أعلن "مشروع دعم الشباب
"األونروا" عن إقامة ورشتين تدريبيتين في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، وبحسب إعالن 

 المشروع فإن الورشتان تتمحوران حول آلية التقديم للتوظيف لدى وكالة "األونروا".

 

 لجان عمل أهلي

الالجئين الفلسطينيين في البقاع االوسط والغربي بالتعاون مع جمعية أطفال  وزعت لجنة المتابعة لشؤون 
على عدد من العائالت الفلسطينية  UNDPالصمود، مساعدات عينية، يوم أمس مقدمة من جمعية 

 المهجرة من سورية.

 

 2017أغسطس  –آب  1فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 463ن الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )( حصيلة الضحايا الفلسطينيي3543) •
 امرأة.

 ( امرأة.102( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1621) •
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القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1467يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1206انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1055)

( يومًا، والمخّيم 1549نذ )أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم م •
 ( يوم.302يخضع 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 )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

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


