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الفقر وسوء األوضاع المعيشية يجبران اآلالف من الطالب الفلسطينيين "
 "على ترك مدارسهم

      

 
 

  (.0111)الحصار المشدد على مخيم اليرموك يدخل يومه 

  باالعتصامات ضد تقليصات األونروافلسطينيو سورية في لبنان يشاركون. 

  ضمن وفد من المؤسسات األهلية، لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تزور السفارة
 .الكندية لشرح تابعات قرارات األونروا األخيرة

 نشاط توعية في أحد مدارس مخيم اليرموك المحاصر. 
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  آخر التطورات
منها الالجئون الفلسطينيون في سورية، اآلالف من أجبرت الظروف المعيشية القاسية التي يعاني 

الطالب على ترك مدارسهم والبحث عن عمل علهم يستطيعون أن يعيلوا عوائلهم التي اضطرت 
لترك منازلها بسبب القصف والحصار الذي استهدف مخيماتهم في سورية، مما أضاف أعباء 

 .جديدة على كاهلهم
نيي سورية في تقرير أصدرته الشهر الماضي تحت حيث أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطي

، أن ثالثة مخيمات فلسطينية في سورية ال "الجئون على دروب الحياة..فلسطينيو سورية""عنوان
تزال خاضعة لحصار مشدد، حيث تستمر قوات الجيش النظامي ومجموعات فلسطينية موالية له 

على التوالي، فيما تستمر ذات ( 769)لليوم بحصار مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق 
( 328)الجهات بحصار مخيم السبينة بريف دمشق الذي تم إفراغه من سكانه بشكل كامل منذ 

يومًا، فيما يمنع عناصر المعارضة السورية المسلحة أهالي مخيم حندرات بحلب من العودة إلى 
 .يومًا، وذلك وفقًا للتقرير( 0106)منازلهم منذ 

النزوح إلى منازل أخرى أو السكن و  الذي أجبر آالف العوائل الفلسطينية على ترك منازلها، األمر
 .في المدارس ومراكز اإليواء

 
والذي يفرضه الجيش النظامي ( 0111)وفي موضوع مختلف، يدخل الحصار المشدد يومه 

ن جنوب دمشق، والمجموعات الفلسطينية الموالية له على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيي
عانى خاللها األهالي من كارثة إنسانية حقيقية، نتيجة فقدان مقومات الحياة األساسية من مواد 

مما انعكس ذلك  ،غذائية ومحروقات، واستمرار انقطاع المياه والكهرباء عن جميع أرجاء المخيم
ن أجل الحصول على سكانه من الناحية الصحية والنفسية واضطرهم للوقوف في طوابير طويلة م

على كميات قليلة من األكل والبحث في حاويات القمامة عن بقايا الطعام لضمان استمرار 
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حياتهم، فيما وصل األمر ببعض األهالي تفضيل الموت على بقائهم أحياء أموات ال يستطيعون 
 .تأمين الطعام ألبنائهم الصغار

جة نقص التغذية واألدوية، نتيجة منع كما أدى ذاك الحصار إلى سقوط العشرات من الضحايا نتي
إدخال األدوية وتوقف جميع مشافي ومستوصفات وعيادات المخيم عن العمل بشكل كامل، 

 .”باستثناء مشفى فلسطين الذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة لألهالي
فاع وفي السياق تؤكد االحصائيات التي توثقها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ارت

 .ضحية( 036)أعداد ضحايا الحصار في مخيم اليرموك إلى 
ومن جانبهم دعا العديد من الناشطين وأهالي اليرموك خالل فترة الحصار التي ال تزال مستمرة 
لرفع الحصار عن اليرموك وعودة األهالي إليه، كما طالبوا كل أطراف الصراع داخل سورية 

باعتبارها دولة مضيفة لالجئين الفلسطينيين التحرك فورًا لفك وباألخص سلطات النظام السوري 
الحصار عن مخيم اليرموك والتوصل إلى حل يجنب المخيم المزيد من الدماء أسوة ببقية 

 .المناطق المحاذية التي شهدت مصالحات
 كما ناشدوا المجتمع الدولي المتمثل باألونروا والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
ومجلس حقوق االنسان للعمل الجدي والفاعل لرفع الحصار عن مخيم اليرموك وتأمين بيئة آمنة 

 .إلدخال المواد اإلغاثية لألهالي وتسهيل عودة النازحين عن المخيمات إلى بيوتهم
وباالنتقال إلى لبنان، حيث شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان في 

جماهيري الذي أقيم أمس الجمعة أمام المقر الرئيسي لألونروا في مخيم برج البراجنة االعتصام ال
 .في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك احتجاجًا على تقليص وكالة األونروا لخدماتها في لبنان

وطالب المحتجون إدارة األونروا بالعدول عن 
قراراتها األخيرة خصوصًا فيما يتعلق بملف 

كما حّملوا إدارة األونروا في لبنان  االستشفاء،
المسؤولية عن التدهور الصحي لالجئين 

 .الفلسطينيين
إلى ذلك شاركت لجنة فلسطينيي سورية في 
لبنان بزيارة إلى السفارة الكندية في لبنان، وذلك 
ضمن وفد ضم عددًا من المؤسسات األهلية 

تداعيات تقليصات االونروا لبدل اإليواء هناك، زار السفارة أول أمس، حيث قام الوفد بشرح 
 .والتعليم والصحة واإلغاثة على الالجئين الفلسطينيين في لبنان
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ألف الجئًا فلسطينيًا ُهجروا من سوريا إلى لبنان، وذلك بسبب القصف ( 52.4)يذكر أن حوالي 
 .والحصار واالشتباكات التي استهدفت مخيماتهم في سورية

 
 لجان عمل أهلي

شعاٌر للنشاط التوعوي الذي نظمته روضة األمل لألطفال في مخيم " في أسناني صحـتي"
وكذلك , األسنان ودورها في الصحة العامة للطفلو  بهدف التعريف بأهمية صحة الفم, اليرموك

 .تفعيل الدور الوقائي لديهم
كذلك توزيع و  تخلل النشاط الطبي إقامة العديد من المسابقات وفقرات التلوين الخاصة باألسنان

 .الهدايا الرمزيةو  المنشورات
آالف مدني ( 4)إلى ( 8)ُيذكر أن من تبقى من أهالي مخيم اليرموك الذين ُتقدر أعدادهم ما بين 

يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية، وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه 
العامة من جهة، وتعرض مشافي المخيم القيادة  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .الرئيسية للقصف مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فيها أدت إلى توقفها عن العمل
تلك األوضاع،  2104فيما فاقمت سيطرة تنظيم داعش على المخيم منذ مطلع إبريل من عام 

بلدة يلدا، وذلك حيث أجبر التنظيم معظم الجهات اإلغاثية داخل المخيم على الخروج منه نحو 
 .بعد قيام التنظيم باغتيال العديد من الناشطين

 
  6112/ آذار ــ مارس / 11/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (04411 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن. 
 (52,411 )الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان. 
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 (6111 ) لغاية " األونروا"وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك
 .2104يوليو 

  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 90.2)أكثر من- 
 .2104كانون األول 

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك
يومًا، والماء لـ ( 0162)كهرباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع ال( 0111)لليوم 

 .ضحية( 036)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 440)
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .يوم على التوالي( 346)
 بعد سيطرة مجموعات يوم ( 0157)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 91)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 901)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


