
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 
 

 "الالجئون العالقون على الحدود اليونانية المقدونية حياة أطفالنا بخطر"
      

 
 

  يسيطر على القسم األكبر من مخيم اليرموك جنوب دمشق" داعش"تنظيم  

 دمشق قصف مدفعي يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف 

 توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على أهالي مخيم اليرموك عبر يلدا وببيال  

 في منطقة قدسيا بريف دمشق" ماهر نبيل رقطي"فقدان الالجئ الفلسطيني 

 فلسطينيو سورية في لبنان يعتصمون أمام مقر األونروا في البقاع  
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 آخر التطورات

السورية جددت العشرات من العائالت الفلسطينية 
العالقة عند الحدود اليونانية المقدونية مناشدتها 
عبر مجموعة العمل، لجميع المؤسسات اإلغاثية 
والحقوقية بالعمل العاجل لوضع حد لمعاناتهم، 
حيث يعيشون في خيام وسط الغابات دون أي 

 .اهتمام أو مساعدة تذكر

وأكد أحد الالجئين العالقين هناك، أن حياة 
بخطر خاصة مع انتشار األفاعي والعقارب السامة، والتي قد تودي بحياة األطفال أطفالهم باتت 

  .في حال لدغتهم
إلى ذلك طالب العالقون األمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالعمل على وضع حد لمعاناتهم 
 والسماح لهم بالوصول إلى وجهاتهم، حيث فروا من الحرب الدائرة في سورية بحثًا عن األمان،

 .ليجدوا أنفسهم في النهاية أسرى للخيام، وسوء األوضاع المعيشية

الدولة "أكدت األنباء الواردة من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق أن تنظيم 
وذلك بعد طرد تنظيم  سيطر على أجزاء واسعة من المخيم" داعش"المعروف باسم " اإلسالمية

ه، وبحسب أحد الناشطين فإن قسمًا من عناصر جبهة النصرة من مواقع عدة في" جبهة النصرة"
قاموا بتسليم أنفسهم لتنظيم الدولة، في حين غادر قسم آخر إلى بلدة يلدا، فيما حوصر من تبقى 
منهم في منطقة ساحة الريجة ومحكمة اليرموك ومنطقة ملعب شاكر ومجمع اليمان ومسبح 

 .الباسل

بالمئة من مخيم اليرموك قبل أن  07يسيطران على نحو " ةالنصر "و" داعش"هذا وكان تنظيما 
مع النظام السوري التي " داعش"ينشب الصراع بينهما على خلفية اإلتفاقية التي عقدها تنظيم 

تقضي بإنسحاب عناصره من المنطقة الجنوبية نحو شمال سورية، يذكر أن جبهة النصرة حينها 
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أكدت فيه على بقائها في اليرموك وعدم الخروج عارضت تلك اإلتفاقية وقامت بعرض عسكري 
 .منه

من  3702في غضون ذلك يعاني المخيم الذي تحاصره القوات النظامية منذ منتصف عام 
تراجع عدد سكانه من نحو و  ،الجئاً  081نقص فادح في المواد الغذائية واألدوية تسبب بوفاة 

ألفًا،  08إلى حوالي  3703ديسمبر-األول ألفًا قبل قصف الطيران الميغ له نهاية كانون  337
/ 0لليرموك يوم " داعش"آالف شخص بسبب اقتحام تنظيم 1ومن ثم تناقص عدد سكانه إلى 

 .3702/ ابريل  –نيسان 

التابع للجيش النظامي استهدافها ( 020)وباإلنتقال إلى ريف دمشق الغربي واصلت مدافع الفوج 
يأتي  ،بعدد من القذائف( نستله)حيث تم استهداف شارع  للمزارع المجاورة لمخيم خان الشيح،

ذلك بعد أن تم استهداف شارع اإلسكان المجاور للمخيم ببرميلين متفجرين ليل أول أمس، ما 
 .أدى إلى حالة من التوتر والخوف سادت أرجاء المخيم

 
العاصمة،  فيما تستمر حواجز الجيش النظامي بقطع جميع الطرق الواصلة بين المخيم ومركز

األمر الذي انعكس سلبًا على حياة األهالي خصوصًا فيما يتعلق بالعمل، وتوافر المواد الغذائية 
 .داخل المخيم

حصة غذائية وحوالي ( 277)ومن جهتها قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع 
دمشق، حيث تم التوزيع في ربطة خبر على أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين ب( 0777)

 .بلدتي يلدا وببيال المجاورتين
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يذكر أن األزمة اإلنسانية في مخيم اليرموك آخذة باالتساع، خصوصًا عقب االشتباكات العنيفة 
 .والتي اندلعت خالل مطلع الشهر الحالي" والنصرة" داعش"بين تنظيمي 

في منطقة قدسيا بريف دمشق يوم " ماهر نبيل رقطي" وفي سياق مختلف ُفقد الالجئ الفلسطيني
ولم ترد أي معلومات أو أخبار عن مصيره حتى لحظة صياغة الخبر، علمًا  ،02/07/3702

 .(فان)أنه من أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى بلدة قدسيا ويعمل سائق ميكرو باص صغير 

 
ية الصراع الدائر في سورية الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين فقدوا منذ بدا

شخصًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل ( 382)وصل إلى 
 .فلسطينيي سورية

أما في لبنان شارك العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان في االعتصام 
 -ألونروا في تعلبايا من الشهر الجاري أمام المقر الرئيسي ل 01الجماهيري الذي أقيم يوم 

 .البقاع، وذلك احتجاجًا على تقليص وكالة األونروا لخدماتها في لبنان

وطالب المحتجون إدارة األونروا بالعدول عن قراراتها األخيرة خصوصًا فيما يتعلق بملف 
االستشفاء، كما حّملوا إدارة األونروا في لبنان المسؤولية عن التدهور الصحي لالجئين 

 .الفلسطينيين
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 0202/ نيسان ــ ابريل/ 02/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 02277) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 035277) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1777) •

 .3702يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 00.3)ثر من أك •

 .3702كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0070)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0707)لليوم 
 .ضحية( 081)ومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ي( 217)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 810)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0788)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 008)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •
 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها

استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


