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مركز العودة الفلسطيني يتلقى ردًا من رئيس اللجنة الدولية للصليب "
 "األحمر حول أزمة مخيم اليرموك

 
 

 ثالثة عناصر من القيادة العامة يقضون جراء االشتباكات في مخيم اليرموك. 

  من % 37يوماً، ودمار حوالي ( 783)المياه عن مخيم درعا منذ استمرار انقطاع

 .مبانيه

 استمرار معاناة فلسطينيي سورية في مصر في الجانبين الحقوقي والمعيشي. 

 المؤسسات اإلغاثية تستمر بتوزيع مساعداتها على النازحين من مخيم اليرموك. 
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 ضحايا
، "عبد الهادي األحمد: "القيادة العامة هم -قضى ثالث ضحايا من عناصر الجبهة الشعبية

، وذلك أثناء االشتباكات التي اندلعت أول أمس على محور "عماد الكردي"، و"مجدي البكري"و
شارع الثالثين ومحيط محكمة اليرموك، بين الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية الموالية له من 

 .نصرة من جهة أخرى، وجبهة ال"داعش"جهة، وتنظيم الدولة اإلسالمية 
 

 آخر التطورات
تلقى مركز العودة الفلسطيني في العاصمة البريطانية ردًا من اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الدولي، على رسالة كان مركز العودة قد أرسلها إلى العشرات من المؤسسات الدولية على رأسها 

اإلنسانية المتدهورة في مخيم الصليب األحمر الدولي، والتي كانت تتمحور حول األوضاع 
 .اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق

حيث أكدت الرسائل على ضرورة التدخل إلنقاذ المدنيين في اليرموك وتأمين ممر إنساني لسكانه 
 .المحاصرين داخله
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فيما تضمن رد اللجنة الدولية للصليب األحمر شرحًا للجهود التي قامت بها اللجنة والتحديات 
التي تعترضها، كما أشارت اللجنة بأنها طلبت من كافة األطراف المتقاتلة في مخيم اليرموك بفتح 
دخال المساعدات اإلنسانية والغذائية إليه، وأكدت  ممر آمن من أجل خروج المدنيين منه، وا 

على إذن من السلطات السورية إليصال  4102اللجنة بأنها حصلت في شهر أكتوبر 
اكة مع الهالل األحمر السوري والفلسطيني إلى اليرموك، إال أن ذلك لم يتم بسبب المساعدات بشر 

 .تدهور األوضاع األمنية في اليرموك
وفي ختام رده تعهد رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بمواصلة الجهود والضغط على أطراف 

 .ي مخيم اليرموكالصراع لتمكين شركائهم الحصول على ممر لمساعدة السكان المتأثرين ف
وفي موضوع مختلف يعاني أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من أزمة مياه 

على التوالي وسط غياب معظم " 783"خانقة حيث يدخل انقطاعها عن منازل المخيم يومه 
 .الخدمات األساسية من مشافي وكهرباء واتصاالت

يم قد أصبحت غير قابلة للسكن، وذلك بسبب من منازل المخ% 31يشار أن ما يقارب من 
ما أجبر المئات من العوائل  ،القصف العنيف الذي تعرض له المخيم خالل األشهر الماضية

 .على ترك المخيم والنزوح إلى المناطق المجاورة وذلك خوفًا على حياتهم
في المخيم فال  بعملها" األونروا"فيما يشتكي األهالي من تقصير المؤسسات اإلغاثية ووكالة 

تصل أي من المساعدات إليهم، حيث تقوم األونروا بالتوزيع في البلدات المجاورة، وال يستطيع 
الكثير من األهالي الوصول إلى تلك المناطق وذلك خشية االعتقال على الحواجز التي تعترض 

 .طريقهم

 
 الدمار في مخيم اليرموك
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فلسطينيين السوريين من أوضاع قانونية غير أما في مصر فيعيش من تبقى من الالجئين ال
واضحة وذلك بالتزامن مع توترات سياسية وأمنية تشهدها البالد، حيث أن األمن المصري يرفض 
إعطاء الالجئين الفلسطينيين السوريين أي إقامات بالرغم من استيفاء الشروط الرسمية إلصدار 

 .تلك اإلقامات
أن الموافقات "العديد من األهالي الذين التقى بهم مراسلنا هي حيث تكون الحجة بشكل دائم وفق 

، فيما تزداد معاناتهم بعد ارتفاع األسعار الذي تشهده البالد في األشهر "األمنية لم تصل بعد
األخيرة، إضافة إلى عدم توافر فرص العمل، فيما أجبرت تلك الظروف المئات منهم على 

ول إلى أوروبا وذلك طلبًا للحياة الكريمة واالستقرار الذي المجازفة بركوب قوارب الموت للوص
 .فقدوه في مصر

محمد مرسي .يذكر أن حوالي ثمانية آالف الجئ فلسطيني سوري قدموا إلى مصر خالل حكم د
الذي سمح للعائالت الفلسطينية السورية بدخول مصر أنها تمنع حاليًا دخول الالجئين 

 .يهاالفلسطينيين السوريين إلى أراض
 

 هليلجان عمل أ
تستمر عدد من اللجان والهيئات اإلغاثية بتوزيع مساعداتها على الالجئين الفلسطينيين النازحين 
من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة، حيث تستمر قافلتي الوفاء والخير األصيل بتوزيع 

، يذكر أن أكثر من ألف مساعداتها على األهالي النازحين من اليرموك إلى بلدة يلدا المجاورة
 .داعش للمخيم –عائلة نزحت عن المخيم إثر اقتحام ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية 
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 5102/ مايو ــ أيار / 8الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 541)يومًا، والماء لـ ( 321)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 939)لليوم 
 .ضحية( 033)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 016983)إلى خارجها منهم  ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية (81) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 96111)الجئًا في لبنان، ( 206211)األردن و
 .4102لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 290)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينة مخيم •
 .يومًا على التوالي( 245)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 344)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .ن مبانيهم %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 283)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


