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 "معلمًا من تجمع المزيريب دون إبداء األسباب( 51)األونروا تفصل "
   

 
 

  على التوالي مخيم اليرموك بال ماء( 024)لليوم 

 (222 ) عليهيوماً مّرت على نزوح جميع أهالي مخيم حندرات إثر سيطرة المعارضة 

 الوفاء األوروبية تُعلّق عملها في سورية بسبب تعرضها لضغوط أمنية 

 السفارة التركية في لبنان تستمر بإيقاف التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين 

  تأخر صدور اإلقامات والبحث عن مسكن أبرز العقبات التي تواجه الالجئين في
 السويد
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 األونروا
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين قامت وكالة غوث 

مدرسًا من الموظفين في ( 51)بفصل " األونروا"
مدارسها في تجمع المزيريب بمحافظة درعا جنوب 

ووفقًا .سورية، دون إبداء أي سبب لذلك التصرف
لمراسلنا فإن األمر قد انعكس سلبًا على طالب 
التجمع حيث أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الطالب في 

 .إلى خمسين طالبًا على األقلالصف الواحد 
يأتي ذلك في ظل معاناة شديدة يعيشها أهالي 

التجمع خصوصًا فيما يتعلق بمساعدات األونروا المالية وصعوبة الحصول عليها، بسبب توتر 
صرار األونروا على توزيع تلك المساعدات في أماكن بعيدة عن  األوضاع في محيط التجمع وا 

 .عرضة لالعتقال من قبل حواجز األمن السوري  التجمع، مما يجعل األهالي
 

 آخر التطورات
يشتكي من تبقى من سكان مخيم اليرموك من استمرار انقطاع المياه عن جميع أرجاء المخيم 

يومًا على التوالي، مما اضطرهم للذهاب إلى المناطق المجاورة للمخيم من أجل ( 024)منذ 
فيما أفاد أحد الناشطين أن األهالي اعتمدوا على الحصول على بعض ليترات من ماء الشرب، 

اآلبار االرتوازية بشكل شبه كامل بالرغم من أن معظمها ملوث باألتربة والرواسب، مما أدى 
 .ذلك إلى أنتشار العديد من األمراض بينهم خاصة األمراض المتعلقة بالكلى والنظافة العامة

يتر من المحروقات المخصصة لعمل مضخات ألكثر من ثالثة آالف ل" داعش"يذكر أن سرقة 
واستمرار إيقاف  ،المياه التي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب واالستخدام ألهالي المخيم

السلطات السورية تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من المناطق المجاورة منذ يوم 
 .أدت إلى تفاقم أزمتي المياه والنظافة 2450/أيلول/9

نتقال إلى شمال سورية معاناة مستمرة يعيشها الالجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من مخيم وباال
يومًا على التوالي حيث هجروا عن منازلهم إثر سيطرة المعارضة السورية ( 922)حندرات منذ 

 .المسلحة على مخيمهم
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معظمهم للسكن حيث يواجه أبناء المخيم ظروفًا معيشية قاسية خاصة بسبب النزوح مما اضطر 
داخل المدارس ومراكز اإليواء، وزادت تلك المعاناة بعد أن ُطلب منهم إخالء الوحدة التاسعة 

 .التي يقطنونا فيها بالمدينة الجامعية في حلب، مما زاد من مأساتهم ومعاناتهم
ين فيما ال يزال مخيم حندرات والمناطق المجاورة له تتعرض للقصف، واندالع اشتباكات عنيفة ب

مجموعات المعارضة السورية المسلحة من جهة والجيش النظامي ومجموعة لواء القدس الموالية 
للجيش السوري من جهة أخرى، حيث يسعى الجيش النظامي لفرض سيطرته على المخيم الذي 
يشكل نقطة استراتيجية بالنسبة له، وتسعى مجموعات المعارضة للتقدم باتجاه بلدة حندرات 

 .مركزي وسجن حلب ال

 
 لجان عمل أهلي

أعلنت حملة الوفاء األوروبية عن تعليق عملها اإلغاثي داخل األراضي السورية، بسبب تعرضها 
 .لضغوط من شأنها حرف عمل الحملة اإلنساني عن مساره

، إن حملة الوفاء األوروبية، التي كانت (55/ 7)وقالت في بيان صحفي، مساء يوم السبت 
إغاثة إلى الداخل السوري والتحرك األول إلغاثة فلسطينيي سورية في الدول السباقة بحمالت 

األمر "التي نزحوا إليها، تعرضت لعمليات ضغط وتدخل غير مقبول من قبل جهات أمنية، 
 ."الذي جعلنا نعيد النظر في عملنا هناك

ما قررت إغالق وأوضحت في البيان أنه تقرر تعليق عمل حملة الوفاء األوروبية داخل سوريا، ك
بسبب ضغوط من قبل بعض األجهزة األمنية وتدخلها في عمل "مكتبها ومستودعاتها هناك، 

 ."الحملة اإلغاثي، األمر الذي من شأنه أن يحيد عمل اللجنة عن طريقها الصحيح
على أن الحملة، التي تقوم بجهود واسعة في داخل سوريا وخارجها " الوفاء األوروبية"شدد 

الجئين والنازحين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء، ترفض أن تكون أداة بيد أحد، إلغاثة ال
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مؤكدة على أنها تصر أن يبقى عملها إنسانيًا فقط بعيدًا عن أي محاوالت الستغالل ما تقوم به 
 .سياسيًا لصالح طرف على آخر

نساني لنجدة المشردين وفي الوقت ذاته؛ دعت حملة الوفاء األوروبية، إلى ضرورة التحرك اإل
والنازحين في الداخل السوري، معلنة أن عملها اإلغاثي واإلنساني في خارج األراضي السورية 

 .سيتواصل ولن يتوقف

 
وأكدت الحملة على ضرورة إيجاد ثغرة تبقى مفتوحة تتمكن من خاللها المؤسسات اإلنسانية مد 

الفلسطينيين والسوريين على حد سواء داخل سوريا، فال شريان حياة لسكان المخيمات والنازحين 
بد أن تتسارع الجهات الداعمة والمنظمة اإلنسانية وهيئات اإلغاثة الدولية للبذل والعطاء والبحث 

 .عن آلية عملة بعيدة عن أي عمليات ضغط أمني أو سياسي
 

 تركيا
ل لالجئين الفلسطينيين السوريين تستمر السفارة التركية في لبنان بإيقاف إصدار تأشيرات الدخو 

في لبنان وسورية وذلك دون إبداء األسباب، ما أجبر المئات من فلسطينيي سورية إلى سلوك 
 .الطرق البرية الخطيرة للوصول إلى األراضي التركية حيث يتم دخولهم إليها بطريقة غير شرعية

الطريق وانتشار الفصائل ألمر الذي يعرض حياة العشرات منهم للخطر، وذلك بسبب وعورة 
 .المسلحة، باإلضافة إلى استهداف ذلك الطريق بالطائرات بشكل متكرر

 

 السويد
بعد أن أجبرتهم الظروف على المغامرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، يعيش الالجئون 
الفلسطينيون من سورية معاناة مختلفة عن تلك التي عاشوها في سورية، فلكل مرحلة من مراحل 

فمن الحرب إلى قوارب الموت  ،اللجوء كان هناك مشاكل تعترض الالجئين الفلسطينيين
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ومخاطرها ينتقل الالجئون لنوع آخر من المعاناة حيث يعاني من وصل منهم إلى السويد من 
 .تأخر إجراءات الحصول على اإلقامة والتي قد استغرقت أكثر من عام عند البعض منهم

في الحصول على اإلقامة بل تمتد إلى صعوبة تأمين منزل للسكن  وال تقتصر معاناتهم فقط
خاصة أن معظم الالجئين يفضلون السكن جنوبي السويد األمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب 
على المنازل بشكل كبير، فيما تعزو دائرة الهجرة السويدية تأخر صدور اإلقامات لذلك السبب 

 .أيضاً 
 

 5151/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 8أرقام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات و 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 015444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 515144) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)لبنان، 
 .2451لغاية يوليو 

 .وريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا س( 60)أكثر من  •
مجموعات القيادة العامة على المخيم و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

( 024)يومًا، والماء لـ ( 964)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 004)لليوم 
 .ضحية( 500)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 725)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 922)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 74)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 100)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


