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 "وك بسبب استمرار إغالق معبر يلداتحذيرات من كارثة إنسانية في مخيّم اليرم"

 استهداف مخيم درعا جنوب سورية بقذيفة هاون •

 اشتباكات عنيفة على أطراف اليرموك بين داعش وفصائل المعارضة في يلدا •

 أهالي مخيم حندرات يطالبون بالعودة إلى مخيمهم وإعادة إعماره •



 

 آخر التطورات

حذرت فعاليات مدنية في مخيم اليرموك من وقوع كارثة إنسانية بحق حوالي ثالثة آالف أسرة مدنية 
تعيش في مخيم اليرموك المحاصر، وذلك بسبب إغالق فصائل المعارضة السورية المسلحة جنوب 

مخيم اليرموك الذي يعد المنفذ األساسي لوصول المواد الغذائية للمحاصرين  -لدا دمشق لحاجز ي
 في المخيم.

ووفقًا للبيان الذي تلقت المجموعة نسخة منه، فإن الفصائل العسكرية كانت قد أغلقت الحاجز منذ 
، الستعراض قوتها وسيطرتها على المنطقة خالل 2017تشرين األول  -أكتوبر  17صباح يوم 

 جتماعات ممثليهم مع روسيا.ا

 
فيما حّمل البيان مسؤولية حياة المدنيين لكل من يحمل سالحًا في المنطقة الجنوبية، مطالبًا إياهم 
بالكف عن أخذ المدنيين كرهائن، كما دعا البيان جميع األطراف إلى حل مشكلة المدنيين بشكل 

 مستقل تمامًا عن حاملي السالح.

ية أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية استهداف مخيم باالنتقال إلى جنوب سور 
درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بقذيفة هاون، ووفقًا لمراسلنا فإن القذيفة سقطت على أحد 

 شوارع المخيم، فيما اقتصرت األضرار على الماديات.



 

يث يستمر انقطاع الماء والكهرباء يأتي ذلك وسط أزمات معيشية مركبة يعاني منها سكان المخيم، ح
عن المخيم بشكل كامل، باإلضافة إلى نقص حاد بالخدمات الطبية، باإلضافة إلى توقف جميع 

 خدمات وكالة األونروا بحجة توتر األوضاع األمنية في المنطقة.

 
في غضون ذلك اندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة على محور معبر العروبة على أطراف مخيم 

موك بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة في بلدة يلدا، وفي التفاصيل تسللت الير 
مجموعة من عناصر جيش األبابيل إلى أحد األبنية التي يتحصن بها تنظيم داعش بمنطقة شارع 

 دعبول، اشتبكت مع عناصر التنظيم مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى بين الطرفين. 

دد من الناشطين وأهالي مخيم حندرات في حلب عبر رسائل وصلت إلى مجموعة بدورهم طالب ع
العمل من أجل فلسطينيي سورية، من كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )األونروا( بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أجبروا على النزوح منها، 

( يومًا، والتي انتهت بسيطرة قوات النظام 1641نيفة التي اندلعت قبل حوالي )إثر االشتباكات الع
( يومًا، ونوه األهالي إلى أنهم يعيشون حالة إنسانية مزرية نتيجة 392السوري عليها منذ أكثر من )

التهجير واستمرار الحرب في سورية وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي، وضعف الموارد 
 شار البطالة وارتفاع إيجار المنازل.المالية وانت

فيما يعيش أبناء مخيم حندرات القاطنين بالوحدة التاسعة في السكن الجامعي في مدينة حلب، حالة 
من التوتر والقلق بسبب إصدار النظام السوري قرارًا يقضي بإخالئهم من السكن الجامعي، وإيجاد 

 مسكن بديلة عنها.



 

أن حوالي  2017 /6 /25ان كانوا زاروا مخيم حندرات يوم إلى ذلك تشير شهادات شهود عي
من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا كاماًل وجزئيًا، بسبب المعارك التي اندلعت  90%

 فيه، واستهدافه من قبل قوات النظام السوري بالصواريخ والبراميل المتفجرة.

 
 2017نوفمبر  -لثاني تشرين ا 01فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3605) •
 امرأة.

 ( امرأة.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
مة على مخّيم اليرموك يدخل القيادة العا –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1568يومه )
( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 200) •

 في مخّيم اليرموك.
( 1145( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1305انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 يومًا.
( أيام، والمخّيم 1641ّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أهالي مخ •

 ( يومًا.392يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17ي األردن )( ألف، وف31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


