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أهالي مخيم اليرموك النازحين جنوب دمشق يطالبون األونروا "
 "بتحمل مسؤولياتها تجاههم

 

 
 

 دها المفقود منذ ثالث سنوات ونصفوالدة "نسيم زياد أبو دهيس" تطلق نداء إليجاد ول •

 مليون يورو لفلسطينيي سورية 5لغ المفوضية األوروبية تتبرع بمب •

ً قضوا خالل شهر شباط عام 27) • ( ضحية في الشهر ذاته عام 59و) 2017( فلسطينيا

2016 
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 آخر التطورات

نظم أهالي مخيم اليرموك  ،بدعوة من فعاليات ونشطاء فلسطينيين في بلدة يلدا جنوب دمشق
ديلة في النازحين في البلدات المجاورة اعتصامًا جماهيريًا يوم أمس اإلثنين أمام مدرسة القدس الب

يلدا، لمطالبة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بإدخال مساعداتها المتوقفة 
م، إلى أهالي اليرموك المحاصرين في المخيم وبلدات جنوب  2016منذ شهر حزيران/ يونيو 

 .دمشق بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية

لشعب الفلسطيني والمعنيين، أن يتحملوا وطالب أهالي مخيم اليرموك، كل من يّدعي تمثيل ا
 مسؤولياتهم، ورفع المعاناة عن الالجئين الفلسطينيين.

 
كما طالب المعتصمون "األونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينييين وتأمين 

 .وحمرارة النز و  خدماتهم، كما طالبوا بتوفير ممر إنساني للمرضى، وإغاثة األطفال من آالم الجوع

ووجه الالجئون نداء استغاثة جاء فيها "إلى وكالة االمم المتحدة نحن الشعب الفلسطيني الموجود 
في المناطق المجاورة لمخيم اليرموك، يلدا، ببيال، نتوجه بالسؤال الى األمين العام لألمم المتحدة 

جئ فلسطيني يعانون ( ألف ال13لماذا أوقفتم حمالتكم اإلغاثية منذ أكثر من ثمانية أشهر على )
المرض والفقر، نعلن عن اعصامنا الغاضب األول الذي نطالبكم فيه أن تقفوا عند مسؤولياتكم 

 تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق".
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يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين نزحوا من مخيم اليرموك بعد قصفه من قبل النظام بطائرة 
 2015غ، ثم نزح اآلالف ممن تبقى في المخيم إثر اقتحام تنظيم "داعش" مطلع إبريل المي

بالتعاون مع عناصر جبهة النصرة الذين قاموا بتسهيل دخول "داعش" للمخيم والتعاون معه خالل 
 تلك الفترة.

في غضون ذلك، أطلقت والدة الالجئ الفلسطيني "نسيم زياد أبو دهيس" نداء مناشدة عبر 
وعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى كافة المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ومنظمة مجم

العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية إليجاد ولدها الذي فقد منذ ثالث سنوات ونصف أثناء توجهه 
 من مدينة دير الزور إلى مدينة دمشق.

صحية ونفسية صعبة للغاية نتيجة  إّنها تعيش ظروفاً وقالت والدة "أبو دهيس" خالل مناشدتها 
فقدانها لولدها الذي يعتبر المعيل الوحيد للعائلة، وذلك بعد أن قضى شقيقه تحت التعذيب في 

، ومن سكان حي سيف الدولة 1978/  3 /5مواليد السجون السورية، مشيرة إلى أن ابنها من 
 بمدينة حلب شمال سورية.

لفلسطينيين الذين فقدوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين ا
( شخصًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من 300وصل إلى أكثر من )
 أجل فلسطينيي سورية.
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وفي سياق آخر، أعلنت األونروا على موقعها االلكتروني أن مكتب العمليات اإلنسانية التابع 
مليون دوالر(، وذلك دعمًا لعمليات  5,4برع بمبلغ خمسة ماليين يورو )للمفوضية األوروبية ت

 الوكالة الطارئة استجابة لألزمة السورية الجارية.

وأشارت األونروا أن مبلغ التبرع سيخصص من أجل المساعدات النقدية المنقذة للحياة والتي 
نوهة إلى أن الدعم المقدم م ،الجئ من فلسطين في سوريا 430,000تقدمها األونرا لما مجموعه 

من مكتب العمليات اإلنسانية سيمكن الوكالة من تعزيز درجة استعدادها وقدرتها على االستجابة 
لحاالت الطوارئ المحلية المفاجئة وغير المنظورة، والتي تعد أمورا حساسة في وقت يتسم بغياب 

 كبير لالستقرار في سائر أرجاء البالد.

( ألف الجئ فلسطيني كانوا يعيشون في 560وا إلى أنه من أصل )تشير إحصائيات األونر 
 %95( ألف الجئ داخلها، وأن أكثر من 450سورية قبل اندالع الحرب فيها، بقي حوالي )

( ألف 43فضاًل عن نحو ) ،بحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة
 هم.عالقون في أماكن محاصرة يصعب الوصول إلي

( ألف الجئ فلسطيني من سوريا قد هربوا خارج 120فيما أكدت األونروا على أن أكثر من )
( ألف الجئ فلسطيني نزحوا من سوريا إلى لبنان، باإلضافة 30البالد، بمن في ذلك أكثر من )

 "حيث يواجهون وجوًدا مهمًشا ومقلقاًل". ( ألف آخرين توجهوا إلى األردن17إلى )

فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط  إلى ذلك، أكد
( الجئًا في 59، في حين قضى )2017( فلسطينيًا قضوا خالل شهر شباط / فبراير 27نحو )

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت 2016الشهر ذاته في عام 
، توزعوا حسب المدن السورية على 2017( الذين سقطوا عام 27مجموعة العمل أن الضحايا )

( 5قتلى في ريف دمشق، في حين توفي ) 6و ( ضحايا في درعا جنوب سورية،9النحو التالي: )
 ( الجئين في أماكن متفرقة.3)و ( آخرين في حلب،4)و الجئين في دمشق،
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، فقد توزعوا حسب المدن 2016/فبراير  –" الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر شباط 59أما "
( آخرين في 48( الجئين، إضافة إلى )4السورية على النحو التالي: في دمشق وحدها قضى )

 ( الجئين قضوا في حلب، والجئ في الالذقية.3)و ،( آخرين في درعا3)و ريف دمشق،

رار الحرب في وبدورها أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استم
 " ضحية.3459سورية قد بلغ "

 

 2017مارس  –آذار  13فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3459) •
 ( امرأة.455)

( 83بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري 1175) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1360يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 190) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1066ا مستمر منذ أكثر )انقطاع المياه عن مخيم درع •
 ( يومًا.874)

( أيام، والمخيم 1410أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.144يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ  •
 ( أيام.1215)
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، في 20166( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8، وفي تركيا )( آالف6ألف، وفي مصر )


