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 عائلة فلسطينية في غوطة دمشق 250القصف والحصار يهددان حياة أكثر من  •

 األمن السوري يعتقل الجئاً من أبناء مخيم خان الشيح  •

 البداويمخيم فلسطينيو سورية يعتصمون أمام مقر األونروا في  •

 تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان •

 "أهالي اليرموك يطالبون فك الحصار عن مخيّمهم وإدخال المواد الغذائية والطبية إليه"



 

 آخر التطورات

مدني، من  3000طالب المتبقون من أهالي مخيم اليرموك داخله والذي يقدر عددهم حوالي 
األطراف المتصارعة كافة بفك الحصار عن مخيمهم وإدخال المواد الغذائية والطبية إليه، والسماح 

د لهم بالخروج والدخول إليه من أجل العالج وتأمين متطلبات الحياة األساسية التي تبقيهم على قي
 الحياة. 

جاءت هذه المطالبة بعد تضييق الخناق على أهالي المخيم من خالل إغالق جميع المعابر 
والحواجز المؤدية إليه، ما أدى إلى فقدان جميع المواد الغذائية من اليرموك، مما يهدد بمجاعة 

وأشار  جديدة قادمة، وجعلهم فريسة للجوع واستجداء عناصر داعش من أجل تأمين قوت أوالدهم،
األهالي إلى أن الحصار المفروض على مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية انعكس سالبًا على 
المدنيين بداخله، فيما لم يؤثر على المجموعات المسلحة ألنها تستطيع تأمين المواد الغذائية 

 لعناصرها وإدخالها عبر الحواجز التابعة للنظام في جنح الظالم، على حد تعبيرهم. 

 
 –لى ذلك ال يزال النظام السوري يفرض حصاره الخانق على أهالي بلدات جنوب دمشق )يلدا إ

سيدي مقداد لليوم الثالث على التوالي، ومنع  –بيت سحم( من خالل إغالق معبر ببيال  –ببيال 
دخول وخروج السيارات المدنية منه وإليه، وعدم السماح لألهالي من إدخال الخضروات ومادتي 

 والطحين والمحروقات، والسماح لهم بإدخال ربطة خبز واحدة للشخص. السكر

وكان مراسل مجموعة العمل قد قال في وقت سابق إن الحصار تسبب بارتفاع جنوني لألسعار 
وفقدان بعض المواد األساسية كالطحين والسكر والرز والمازوت وغاز الطهي واحتكارها من قبل 



 

الي كارثة إنسانية حقيقية نتيجة عدم مقدرتهم تأمين مستلزماتهم تجار األزمات، فيما يعاني األه
 اليومية.

( عائلة فلسطينية سورية في منطقة الغوطة الشرقية مهددة 250في السياق باتت حياة أكثر من )
بشكل مباشر، بسبب ارتفاع حدة أعمال القصف والحصار التي ينفذها النظام السوري على أحياء 

 غوطة دمشق.

يمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى تلك األحياء، ووفقًا لما ورد لمجموعة العمل فإن حيث 
العائالت تتوزع على بلدات "دوما" و "زملكا" و"حزة" و"حمورية" التي تتعرض لقصف متكرر، 
باإلضافة لما تعانيه البلدات من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب الحصار، مما دفع 

ؤسسات اإلغاثية والطبية إلطالق العديد من نداءات االستغاثة خصوصاً بعد تفشي نقص التغذية الم
 في صفوف العشرات من األطفال.

من جانبهم جدد األهالي مطالبتهم عبر مجموعة العمل جميع الجهات الدولية وعلى رأسها "أونروا"، 
، ومنظمة التحرير، والمؤسسات اإلغاثية والجهات الرسمية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في دمشق

 العربية واألوروبية العمل على وضع حد لمعاناتهم وإيصال المساعدات اإلغاثية العاجلة إليهم.

بدوره أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، نبأ 
د حاجز جديدة عرطوز بريف دمشق، اعتقال األمن السوري للشاب "أحمد حسين حسين" وذلك عن

 حيث تم االعتقال قبل ثالثة أيام، فيما لم تعرف أية تفاصيل حول مكان اعتقاله.

 



 

يأتي ذلك وسط استمرار اإلغالق الجزئي للمخيم من قبل حواجز النظام، باإلضافة إلى العديد من 
رضة من القرى والبلدات حاالت االعتقال التي تتنافى مع ما تم االتفاق عليه عند خروج المعا

 مدني من أبناء المخيم. 2500المجاورة للمخيم، والذي هجر على إثر حوالي 

أما في لبنان شارك فلسطينيو سورية في لبنان باالعتصام الذي نظمته لجنة متابعة شؤون المهجرين 
رابلس شمال مخيم البداوي لالجئين الفلسطينيين في طالفلسطينيين أمام مكتب مدير األونروا في 

)الطبية والصحية واإلغاثية(، المجاالت لبنان، رفضًا لتقليصات خدمات وكالة "األونروا" في جميع 
وللمطالبة بتقديم المساعدات الشتوية لفلسطيني سورية في لبنان، شارك في االعتصام عدد من 

 الجمعيات األهلية والمدنية ولفيف من ابناء مخيم البداوي.

 
كالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين إلى ذلك قامت و 

$ بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة ( 100السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )
 ( $ لكل شخص.27( ألف ل.ل، حوالي )40طعام ) وبدلمن سورية، 

( ألف، بحسب 31الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

 

 

 



 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  15فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

عة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجمو 3609) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1582يدخل يومه )

فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة 203) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1319انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1159)

مخّيم ( يومًا، وال1655أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا. 418يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ف فلسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة أل8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


