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" األونروا"وقفة احتجاجية للعائالت الفلسطينية المهّجرة إلى إدلب تطالب "
 "بتوفير المساعدات اإلغاثية والطبية

 

 
 

 

 .قصف ليلي يستهدف مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق• 

 .الجئين فلسطينيين في سجون النظام السوري( 4)ينقل مشاهدته مفرج عنه • 
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 آخر التطورات

نظم الجئون فلسطينيون من مهجري العاصمة دمشق وريفها وقفة احتجاجية في بلدة معرة مصرين 
، بتحمل "األونروا"بإدلب، شمالي سورية، طالبوا خاللها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ها تجاههم وتقديم المساعدات اإلغاثية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في مسؤوليات
 . العاصمة دمشق

 
ورفع المعتصمون شعارات تطالب المنظمات الدولية بمد يد المساعدة لهم، وتدعو األونروا بتوفير 

حرموا منها بعد تهجيرهم من المساعدات اإلغاثية والطبية وضرورة توفير خدمات التعليم لألطفال الذين 
 .دمشق وريفها

أنهم يفتقدون ألبسط مقومات الحياة اإلنسانية، ويجدون صعوبات كبيرة في تأمين "وقال أحد المهجرين 
 " منازل لهم إضافة إلى غالء إيجاراتها، كذلك نعاني من عدم توفر الماء، وتواصل قطع الكهرباء

مدينة إدلب لكن اضطر معظمهم للنزوح عن مركزها  عائلة في 05 – 05ونقل ناشطون توزع نحو 
بسبب ضراوة قصف قوات النظام السوري والطائرات الروسية، إضافة إلى انخفاض إيجارات المنازل في 

 .المناطق المجاورة

ويعاني سكان محافظة إدلب باألصل من األوضاع االقتصادية المتدهورة، ونقص شديد في تأمين 
ين، وقصف البنية التحتية من مشافي ومدارس تعليمية ومنشآت، وضعف الخدمات الصحية للمدني

اإلمكانيات على كافة األصعدة والمجاالت الخدمية واالجتماعية والتعليمية والتربوية والسكنية، األمر 
 .الذي انعكس سلبًا على المهجرين الفلسطينيين من مخيمات دمشق وريفها
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عائلة فلسطينية من سكان مخيم خان ( 605)د تهجير حوالي قد شه 6500وكان الربع األخير من عام 
الشيح إلى محافظة ادلب في الشمال السوري بعد توقيع اتفاق مصالحة في منطقة خان الشيح بين النظام 
والمعارضة المسلحة السورية، إضافة إلى آالف الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا من مخيمات اليرموك 

 .وحندراتوالسبينة والحسينية 

وفي جنوب دمشق، تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، في ساعات متأخرة أول أمس لقصف 
بعدد من قذائف الهاون التي استهدفت دوار فلسطين وحي الجاعونة، ووفقًا لمراسلنا فإنه لم يتم تسجيل 

 .أي إصابات

 
يومًا، ومعاناة كبيرة ( 0111)يأتي ذلك في ظل استمرار حصار الجيش النظامي للمخيم منذ أكثر من 

على مساحات واسعة منه منذ  دولة العراق والشاميعشيها من تبقى من األهالي بسبب سيطرة تنظيم 
 .6500نيسان / مطلع إبريل 

معتقلين  (1)السوري، مشاهدته نقل ناشطون حقوقيون عن مفرج عنه من سجون النظام إلى ذلك، 
 : ، وهم6500و 6500بين عامي  662والفرع " أمن الدفاع الوطني"فلسطينيين في مركز 

عامًا وهم  61" إياد جلبوط"عامًا، و 12" دمحم هدبا"عامًا،  10" دمحم رمضان"عامًا،  62" محمود العمرة"
 .من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق

كر أن العديد من المفرج عنهم نقلوا مشاهداتهم لمعتقلين فلسطينيين أو ضحايا قضوا تحت التعذيب في يذ
سجون النظام، في حين يواصل األمن السوري تكتمه على مصير المعتقلين، ويمارس عليهم كافة أشكال 

معتقاًل ( 0000)ن التعذيب بما فيهم النساء وفق تلك الشهادات الموثقة، ووثقت مجموعة العمل حتى اآل
 .فلسطينياً 
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 7107يونيو  –تموز  7فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (1061 ) ( 101)حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .امرأة

 (0000 ) امرأة (050)معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم. 
  القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية

 .على التوالي( 0111)يومه 
 (090 ) الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار

 .غالبيتهم في مخّيم اليرموك
 يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ ( 0025)منذ أكثر  انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر

 .يوماً ( 0510)
  يومًا، والمخّيم ( 0061)أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ

 ..يوماً ( 602)يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 
  في حين يقدر 6500ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 20)حوالي ،

ألف، وفي مصر ( 02)ألف، وفي األردن ( 10)عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 
 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 2)آالف، وفي تركيا ( 0)


