
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1842العدد: 
19-11-2017 

 ف ليلي يستهدف مخيم درعا بقذائف الهاون جنوب سورية.قص •

 زيارة تفقدية للهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني لمخيم حندرات بحلب. •

 مجموعة الجئين تنّظم احتجاجاً على أوضاعهم السيئة في جزيرة خيوس والشرطة تمنعهم وتحتجز المنظمين. •

 "% منهم أطفال40ستة آالف مدني في مخيم اليرموك والمناطق المجاورة  "



 

 

 التطورات  آخر

ؤسسات وهيئات مدنية ومجالس محلية وبعض الفصائل العسكرية أصدرت القوى العاملة من م
جنوب دمشق بيانًا تؤكد فيه، على الحالة المدنية في كل من مناطق مخيم اليرموك والحجر األسود 

 والتضامن ومنطقة عسالي.

آالف مدني يعيشون في مناطق  6وقال البيان الذي وصلت نسخة منه لمجموعة العمل، أن حوالي 
رموك والحجر األسود والتضامن ومنطقة عسالي، مؤكدة أن هذه المناطق بما فيها المدنيين مخيم الي

 هم مدنيون وليسوا من عناصر أو موالين لتنظيم "داعش".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 30% من عدد السكان والنساء 40وذكرت في البيان أن األطفال يشكلون في هذه المناطق نحو 
 %.20% والرجال 10والمسنين 

المدنيين في تلك المناطق يعيشون حالة إنسانية صعبة في ظل انعدام الموارد  وأضاف البيان أن
 المالية وانتشار البطالة واألوضاع األمنية الصعبة وتضييق تنظيم داعش عليهم.



 

كما نوهت المؤسسات إلى أن بقاء األهالي في منازلهم ال يعتبر جريمة بل هو حق حفظته الشرائع 
ة، وأشارت إلى أن المؤسسات الدولية واألونروا لديها قاعدة بيانات عن السماوية والقوانين الدولي

 المدنيين الموجودين في تلك المناطق.

ووفقًا لمراسلنا فأن عددًا من المؤسسات المدنية وبعض الفصائل العسكرية رفضت التوقيع على 
 البيان.

القيادة العامة تواصل فرض حصار  –يشار إلى أن الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 ( على التوالي.1585على مخّيم اليرموك لليوم )

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، استهداف مخيم درعا 
ًا لمراسلنا فإنه سجل سقوط قذيفين على لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية بقذائف الهاون، ووفق

 أحد شوارع المخيم، مما أدى خرابًا في منازل األهالي.

يأتي ذلك وسط أزمات معيشية مركبة يعاني منها سكان المخيم، حيث يستمر انقطاع الماء والكهرباء 
يع عن المخيم بشكل كامل، باإلضافة إلى نقص حاد بالخدمات الطبية، باإلضافة إلى توقف جم

 خدمات وكالة األونروا بحجة توتر األوضاع األمنية في المنطقة.

أما في حلب، فقد قام وفد من الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بزيارة تفقدية لمخيم حندرات 
لالجئين الفلسطينيين بحلب، وبحسب الهيئة فإنها ستقوم بتجهيز آبار المياه في منطقة الجبل 

 .ومحيط جامع فلسطين

 

 

 

 

 

 



 

 

يذكر أن عدد من الناشطين وأهالي مخيم حندرات في حلب طالبوا عبر رسائل وصلت إلى مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية، من كافة الجهات المعنية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين )األونروا( بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي أجبروا على النزوح منها، 
إثر االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين النظام السوري ومجموعات المعارضة السوية، والتي انتهت 

 ( يومًا.421بسيطرة قوات النظام السوري عليها منذ أكثر من )

حيث يعيش األهالي ضمن أوضاع غاية بالسوء نتيجة التهجير واستمرار الحرب في سورية 
دي، وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وارتفاع إيجار وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصا

 المنازل.

احتجاجًا سلميًا على  11-15وباالنتقال إلى اليونان، نّظم مجموعة من الالجئين يوم األربعاء 
أوضاعهم الصعبة، وبطئ إجراءات معالجة ملفات الالجئين في مخيم فيال على جزيرة خيوس 

 اليونانية.

ين لمراسل مجموعة العمل محاولة الشرطة اليونانية منع المهاجرين من التجمع، ونقل أحد الالجئ
ومصادرة الالفتات التي توضح مطالب الالجئين، مضيفًا أن الشرطة احتجزت منظمي االحتجاج 

 لمدة أربع ساعات قبل أن يطلق سراحهم.

 

 

 

 

 



 

الشرطة غير القانوني  فيما استنكر الالجئون ومنظمو االحتجاج اإلجراء التعسفي بمنعهم وتعامل
مع الالجئين، معتبرين إجراء الشرطة تخويفي، لمنع الالجئين من القيام باحتجاجات أخرى من 

 شأنها أن تضغط على الحكومة اليونانية لتحسين أوضاعهم المزرية.

يشار إلى أن الالجئين على الجزر اليونانية يعانون من أوضاع صعبة، في ظل كثافة المخيمات 
ود مساحات كافية والتأخر في إجراءات لجوئهم، والخوف من عدم تحسين أوضاعهم وعدم وج

 ونقلهم إلى دول اللجوء األوروبي.

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  18سورية احصاءات وأرقام حتى  فلسطينيو

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3611• )
 .امرأة 

 ( امرأة.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1642• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 ( على التوالي.1585يومه )

والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم  ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية203• )
 في مخّيم اليرموك.

( 1162( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1322انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

% 80( يومًا، ودمار أكثر من 421يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )• 
  وجزئياً من مبانيه تدميرًا كامالً 

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

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


