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 استمرار الحصار على مخيم اليرموك بدمشقنقص حاد بالمواد الغذائية إثر  •

 المفوض العام لألونروا يزور مخيم خان الشيح •

 "من الخيمة للخيمة" وثائقي من إعداد الجئ فلسطيني يعرض في لندن •

 "204قضاء مسنة من أبناء مخيم اليرموك نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية يرفع حصيلة ضحاياه إلى "



 

 ضحايا

 /21قضت المسنة الفلسطينية "فاطمة حسن الخليلي" من سكان مخيم اليرموك يوم أمس الثالثاء 
الرعاية الطبية، ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فأن المسنة الخليلي ، بسبب الحصار ونقص 11

سيدي مقداد للعالج في مشافي  –وافتها المنية جراء تأخر إجراءات خروجها من حاجز ببيال 
 العاصمة دمشق. 

( الجئين قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية 204تشير احصائيات مجموعة العمل إلى أن )
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك. بسبب الحصار

 
 آخر التطورات

يعيش من تبقى من أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سورية تحت ويالت الحصار 
المشدد الذي يفرضه النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له من جهة، وإغالق 

مخيم اليرموك والذي يعتبر آخر المنافذ التي يتزود بها األهالي المحاصرين بالغذاء  -حاجز يلدا 
 من البلدات المجاورة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة، من جهة أخرى.

وبحسب مراسلنا فإن الحاجز اليزال مغلقًا حتى اليوم، األمر الذي أدى إلى نفاد معظم المواد 
والتي كان المخيم يعاني من شحها أساسًا بسبب الحصار الذي يفرضه النظام على  الغذائية،
 مداخله.

إلى ذلك جدد أهالي المخيم نداءهم لمختلف الجهات التي تحاصرهم بضرورة رفع الحصار عنهم، 
 وتجنيبهم أي تبعات للصراع بين األطراف.



 

كراينبول مخيم خان الشيح بريف أما في دمشق زار المفوض العام لوكالة غوث لألونروا بيير 
دمشق يوم االثنين الماضي، لالطالع على أوضاع الالجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيم، 

 ومعاناتهم واحتياجاتهم. 

تخلل الزيارة اجتماع عقده كراينبول مع لجنة التنمية االجتماعية في المخيم، اطلع من خاللها على 
أبرز الهموم والمشاكل التي يعاني منها أبناء مخيم خان الشيح، سواء منها تأهيل البنى التحتية، 

ن المخيم ومشكلة االتصاالت والكهرباء وترحيل الردم وغيرها من صعوبات التي تثقل كاهل سكا
 بعد عودة االستقرار إليه. 

 
من جانبه وعد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لألونروا بيير كراينبول 

 المخيم.بحل تلك الصعوبات والعمل على تحسين الوضع المعيشي لسكان 

إنسانًا" والذي يقام في سياق مختلف يشارك فيلم "من الخيمة للخيمة" ضمن فعاليات مهرجان "كن 
"، الفيلم من إعداد الالجئ "مجد جبران" من Norwich Cathedralفي مدينة لندن في صالة "

 أبناء مخيم اليرموك يدرس حاليًا في بالمدرسة العالمية لإلدارة في فرنسا.

وبحسب ما صرح به "مجد جبران" لمجموعة العمل فإن فكرة الفيلم هي الربط بين رحلة اللجوء 
فلسطيني من فلسطين ورحلة اللجوء الثانية بعد الحرب في سورية، حيث تم تصوير الفيلم على ال

 شهور خالل رحلة اللجوء التي مّر بها معد فيلم في طريقه إلى أوروبا، انطالقًا من ليبيا. 5مدى 



 

من يذكر أن مهرجان "كن إنسانًا" هو من تنظيم مجموعة من الناشطين األوروبيين والذين يسعون 
خالله لتسليط الضوء على معاناة وقصص الالجئين القادم إلى أوروبا هربًا من الحرب والنزاعات 

 في الشرق األوسط وإفريقيا.

 
 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  22فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

م ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينه3613) •
 ( امرأة.463)

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

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1589يدخل يومه )

التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1326انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1166)



 

( يومًا، ودمار أكثر 425يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 ماًل وجزئيًا. من مبانيه تدميرًا كا %80من 

، 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 )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


