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" "1400ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في سورية"
•
•
•
•

األونروا ترحب بقرار السماح بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم
تواصل أعمال إزالة األنقاض والركام من مخيم اليرموك بوتيرة عالية
بعد عام على اعتقاله :فلسطيني سوري في سجون تايالند يجدد مناشدته لإلفراج عنه
فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر األونروا في مخيم البداوي

آخر التطورات
كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من
أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى " "1400الجئاً ،بينهم

 490قضوا جراء القصف ،و " "201بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية ،و  231بطلق ناري،

فيما قضى " "167برصاص قناص ،و" "184تحت التعذيب ،في حين سجل إعدام " "21الجئاً

ميدانياً ،و" "11برصاص االحتالل الصهيوني ،و" "11بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك،

بينما قضى " "20الجئاً ألسباب مجهولة ،إلى ذلك قضى " "16الجئاً نتيجة تفجير سيارة مفخخة،

و" "14تم اغتيالهم داخل المخيم ،و" "8الجئين ماتوا غرقاً ،و" "5أشخاص توفوا أثر أزمات

صحية ،و " "4الجئين قضوا على طريق الهجرة إلى أوروبا ،و الجئان قضيا نتيجة انهيار مبنى،
بينما قضى الجئ اثر التدافع أثناء استالم المساعدات الغذائية في ساحة راما أول المخيم ،وآخر

قضى اختناقاً ،والجئان حرقاً ،كما تم قتل الجئ من أبناء اليرموك بالسالح األبيض ،والجئ دهساً
أثناء محاولته جلب المياه لعائلته.

من جانبها أبدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ترحيبها بقرار السلطات
السورية السماح ألهالي مخيم اليرموك بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
وقال المتحدث باسم األونروا كريس غينيس برس "ترحب األونروا بقرار الحكومة السورية السماح
لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك" معتب ار ان القرار سيلقى ارتياحا لدى
الفلسطينيين.

إلى ذلك دعا غينيس المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لألونروا للسماح للوكالة بتوفير الخدمات
األساسية ،بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم لالجئين الفلسطينيين العائدين إلى اليرموك.
وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد" ،أبلغ الفصائل الفلسطينية
المتواجدة في دمشق ،يوم  6تشرين األول الجاري أن بالده قررت رسمياً عودة جميع سكان مخيم
أي مانع في عودة الفلسطينيين وهناك خطة لتنظيم
اليرموك إليه ،وأن "الحكومة السورية ال تضع ّ
عودة الالجئين جميعاً"
في السياق أكدت اللجنة المشرفة على أعمال إزالة األنقاض والركام في مخيم اليرموك أنها
تواصل عملها من أجل إنهاء تنظيف ما تبقى من حارات وأزقة مخيم اليرموك ،مشيرة إلى أنها
قامت خالل الفترة الماضية بعملية تنظيف للشوارع الفرعية من الركام واالنقاض بعد أن انتهت
من تنظيف الشوارع الرئيسية في المخيم ،مضيفة إلى أن الكسارات واالليات الثقيلة تقوم بالتخلص
من األبنية غير القادرة على البقاء وقد أصبحت الظروف مهيئة لالنتقال للمرحلة التالية من
مشروع إعادة األهالي والمواطنين حيث يتوقع أن تشهد األيام القادمة مزيداً من الجهود لإلسراع

في تأهيل اليرموك.

ودعت اللجنة المشرفة على إزالة األنقاض والركام في اليرموك جميع فصائل وقوى ومؤسسات
وطنية وخدماتية ونشطاء وطنيين للمساهمة بتلك العملية بغية التخلص مما تبقى من أنقاض في
الشوارع الرئيسية واستكمال ذلك من الحارات والشوارع الفرعية وتأهيل الطرق واألبنية التي تعاني
من أضرار متوسطة.

وكانت اللجنة نوهت في وقت سابق إلى أن عمليات المسح الميدانية لمخيم اليرموك بينت إمكانية
االستفادة من نحو أربعين بالمائة من األبنية بقصد إعادة الناس مع خروج نحو عشرين في المئة
من مساحته بسب انهيار األبنية بينما تضرر أربعون بالمئة بدرجات متفاوتة.
باالنتقال إلى تايالند جدد الالجئ الفلسطيني السوري "إياد سليمان" المحتجز في سجن بمملكة
تايلند ،بعد عام من اعتقاله في السجون التايالندية بحجة انتهاء مدة اقامته فيها ،مناشدته
للمؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل اإلفراج عنه ووضع حد
لمأساته.
وقال السليمان في رسالة وصلت لمجموعة العمل ،إن معاناة هجرته بدأت عندما دخل إلى
األراضي التايلندية عام  ،2013بهدف مقابلة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
وتقديم طلب هجرة لديها إلى إحدى الدول األوربية.

مشي اًر إلى أنه وبعد انتهاء مدة تأشيرته السياحية بقي متخفياً ومتوارياً عن األنظار ريثما تقوم
المفوضية بتسفيره إلى إحدى الدول األوربية ،إال أنه اعتقل يوم  9تشرين الثاني  -نوفمبر 2017

بتهمة انتهاء مدة تأشيرته السياحية ،وتم تحويله إلى أحد السجون التايالندية".
وأضاف السليمان أنه لدى تواصله مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،أخبرته
أنها عاجزة عن تقديم أي مساعدة له ،وال تستطيع فعل أي شيء ألن الحكومة التايلندية ال تعامل
الالجئين على أنهم الجئين فارين من الحرب ،بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا
قوانينها.

وكانت السلطات التايلندية اعتقلت العديد من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين بتهمة
انتهاء إقامتهم ،وقامت باحتجازهم في سجونها التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفه
دولياً.
بدورها ناشدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية جميع الجهات الحقوقية ،ومنظمات
حقوق اإلنسان ،والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية ،والسلطات التايالندية ،العمل على
اطالق سراح الالجئ الفلسطيني "إياد سليمان" وجميع الالجئين الفلسطينيين والعرب المحتجزين
في تايلند ،ومعاملتهم وفق القوانين واألعراف الدولية التي تضمن كرامة وحقوق الجئي الحرب.
أما في لبنان نظم العشرات من الجئي فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان اعتصاماً أمام مكتب

مدير خدمات األونروا في مخيم البداوي بمدينة طرابلس ،لالحتجاج ضد إجراءات تأخر وكالة

غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" تقديم المساعدة الشتوية للعائالت الفلسطينية ،ورفضاً

لسياستها التقشفية في كافة المجاالت الطبية واإلغاثية والتعليمية.

وشارك في االعتصام الذي دعت إليه لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين ممثلي الفصائل
الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد غفير من المهجرين من مخيمات سوريا وفعاليات من مخيم
البداوي.
في حين يشكو فلسطينيو سورية في لبنان البالغ تعدادهم حوالي ( )31ألف ،حسب إحصائيات
األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2016من أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات
الحياتية واالقتصادية واالجتماعية ،نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية ،وتجاهل
المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.

