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 اليرموك بال كهرباء للعام الخامس على التوالي •

 شبكة االتصاالت عن مخيم خان الشيح لليوم الثاني على التواليانقطاع  •

 جفرا تقيم ورشة لتعليم الرسم لألطفال الالجئين في اليونان •

 "داعش" يواصل منع طالب مخيم اليرموك إلى مدارسهم في البلدات المجاورة"



 

 آخر التطورات

يستمر تنظيم "داعش" بمنع طالب مخيم اليرموك من الوصول إلى مدارسهم في البلدات المجاورة، 
اليرموك، في حين منع جميع  -بور عبر حاجز يلدا حيث قام بالسماح لألهالي دون الطالب بالع

الطالب بمختلف أعمارهم من العبور، يأتي ذلك وسط سياسة ممنهجة يتبعها التنظيم ضد طالب 
المخيم، مستخدمًا حججًا واهية في محاولة تبرير أفعاله غير اإلنسانية، فقد شهد المخيم في اآلونة 

اءاتهم ضد طالب المخيم الذين يذهبون الستكمال دراستهم األخيرة قيام عناصر التنظيم بتشديد إجر 
في المدارس البديلة في البلدات المجاورة للمخيم، حيث عمل عناصره على مصادرة العديد من 

 .الكتب والمواد الدراسية من الطالب

 
في السياق يعيش الالجئون الفلسطينيون المتبقون في مخيم اليرموك معاناة كبيرة جراء استمرار 
انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أرجاء المخيم بشكل تام منذ ما يقارب خمس سنوات على 

يومًا، حيث اضطر  1574التوالي، نتيجة استمرار الحصار المشدد المفروض عليه منذ حوالي من 
ي المخيم إلى االعتماد على أنفسهم في استجرار الكهرباء مما شكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، أهال

، إثر حريق 2015عام  10-4الالجئ "معاذ أيمن البدوي" يوم ففي حادثة ُتدلل على ذلك توفي 
نشب أثناء محاولته استخراج المحروقات عبر حرق المواد البالستيكية، مما أدى إلى إصابته 

وق بالغة أدت إلى قضائه، إلى ذلك ال تزال حواجز الجيش النظامي والجبهة الشعبية القيادة بحر 
العامة مستمرة بمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إلى اليرموك مما فاقم من معاناة سكانه حيث 

 " ضحية بسبب نقص التغذية والعناية الطبية إثر الحصار المشدد.182أدى إلى سقوط "



 

 
االنتقال إلى ريف دمشق الغربي اشتكى سكان مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين من انقطاع ب

لليوم الثاني على التوالي،  ADSLاالتصاالت االرضية و شبكة الهواتف المحمولة وصوالً لشبكة الـ 
نب دون معرفة السبب الحقيقي وراء قطع شبكة االتصاالت عن جميع أرجاء المخيم، أما من الجا

االقتصادي يشكو سكان المخيم من أوضاع إنسانية وصفت بالمزرية نتيجة انتشار البطالة بين 
أبناء المخيم وعدم وجود موارد مالية، جراء الحصار المفروض على المخيم، حيث يمنع النظام 

ن سكانه من الدخول والخروج منه وإليه إال بموافقة أمنية، مشيرًا إلى أن النظام يسمح للموظفي
والطالب الجامعيين بالخروج من المخيم، وذلك بعد أن يقوموا قبل يوم من خروجهم بتسجيل أسمائهم 

 في مفرزة جيش التحرير الفلسطيني.

فيما يعيش أهالي مخيم خان الشيح حالة من الخوف والقلق نتيجة استمرار حمالت الدهم 
اق بين النظام والمعارضة السورية واالعتقاالت التي طالت العديد منهم على الرغم من وجود اتف

 المسلحة بعدم التعرض لألهالي ورفع الحصار المشدد المفروض على المخيم.

من جهة أخرى قامت مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في اليونان، ورشة لتعليم الرسم لألطفال الالجئين 
طفاًل من  12للمؤسسة فإن في اليونان، حيث أقيمت الدورة في مركز الشهيد باسل األعرج، ووفقًا 

 الالجئين قد حضروا الورشة التعليمية.

يذكر أن مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في اليونان تقدم العديد من أنشطة اإلغاثة والدعم النفسي 
الجئًا على األقل  400لالجئين العالقين في اليونان، والذين يقدر عدد الفلسطينيين منهم بحوالي 



 

فال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم بينهم عائالت وأط
 واآلخر في صاالت كبيرة أو كرا فانات.

 
 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  08فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3607) •
 امرأة.

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

 ( على التوالي.1575يومه )
ة الطبية بسبب الحصار غالبيتهم ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاي202) •

 في مخّيم اليرموك.
( 1152( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1312انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 يومًا.
( أيام، والمخّيم 1648أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •

 ( يومًا.399من ) يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر
، 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)


