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( 1371قصف يستهدف مخيم اليرموك جنوب دمشق في اليوم )"
 "لحصاره

 

 
 

 من الالجئين الفلسطينيين داخل سورية %60األونروا: نزوح أكثر من  •

 الخارجية السويدية تحذر من خطر تجارة سوداء بمواعيد المقابالت في سفاراتها. •
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 آخر التطورات

تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين أمس األول للقصف بعدد من قذائف الهاون 
والصواريخ التي استهدفت مناطق متفرقة منه، عرف منها ساحة الريجية، فيما لم يتسن للمجموعة 

 معرفة األضرار الناجمة عن القصف.

وعناصر "هيئة من جهة أخرى شهد المخيم اشتباكات متقطعة بين عناصر "داعش" من جهة 
تحرير الشام"، كما جرت اشتباكات متقطعة بين تنظيم الدولة ومجموعات المعارضة المسلحة 

 على محور شارع العروبة الفاصل بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك.

 
فيما يواصل تنظيم "داعش" حصار المدنيين المتواجدين في المناطق الواقعة تحت سيطرة "هيئة 

دخال الطعام والمواد الغذائية إليها، ودخول أو خروج أي شخص منها تحرير الشام"، ومنع إ
وإليها، إال ضمن ضوابط أمنّية من التنظيم تحت ذريعة أنها منطقة عسكرية، كما يواصل النظام 
السوري ومجموعاته الموالية بفرض حصار على مخيم اليرموك ويمنع عودة األهالي، ويقطع 

 محاصرة.الماء والكهرباء عن األهالي ال

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد سيطر على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق منذ 
 ، وذلك بدعم ومساندة عناصر جبهة النصرة الذين كانوا يتواجدون في المخيم.2015إبريل 
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من الالجئين الفلسطينيين  %60وفي سياق غير بعيد، قالت وكالة الغوث األونروا أن أكثر من 
 ريين، يعانون من النزوح داخل سورية.السو 

( ألف الجئ فلسطيني عانوا من التشرد والنزوح داخل سورية 280وأضافت الوكالة أن حوالي )
 بسبب النزاع، تاركين ورائهم بيوتهم ومجتمعاتهم وسبل معيشتهم. 

( ألف شخص من األشد عرضة للمخاطر، بمن في ذلك النساء 12وأكدت أن أكثر من )
وكبار السن والمعاقين، نزحوا إلى مالجئ األونروا الجماعية المؤقتة، فيما يوجد ما  واألطفال

 ( ألف شخص محاصرون في أماكن يصعب أو يتعذر الوصول إليها. 43يقارب من )

وعن نتائج النزوح السلبية قالت الوكالة، لقد أدى التشرد طويل األجل والتضخم الذي ال رادع له 
من مجتمع  %95لة وخسارة الممتلكات إلى حدوث الفقر وأن أكثر من وارتفاع معدالت البطا

الجئي فلسطين في سورية بحاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية والتي تتألف من النقد والغذاء والمواد 
 غير الغذائية.

( ألف الجئ فلسطيني من سورية خارج األراضي 120وتقدر األونروا أن هنالك ما يزيد على )
( ألف الجئ 16( ألف شخص نزحوا إلى لبنان فيما نزح )31أن هنالك حوالي ) السورية، حيث

 إلى األردن.

وأشارت إلى أن العديدين من الجئي فلسطين من سورية في لبنان واألردن قد تم دفعهم نحو 
 عيش وجود مهمش ومحفوف بالمخاطر بسبب وضعهم القانوني غير المؤكد.

من عائالت الجئي  %90ت األونروا أن أكثر من وعن أحداث جنوب سورية األخيرة، أكد
فلسطين في جلين قد فرت نتيجة تصاعد العنف المسلح الذي تفيد التقارير بأنه بدأ في العشرين 

 من شباط المنصرم. 

أسرة الجئة من فلسطين شرقا من قرى جملة والشجرة وكويا  200وفي بداية شهر شباط، نزحت 
 ين.وتسيل إلى كل من المزيريب وجيل
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( الجئ فلسطيني من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف 2000وكان حوالي )
دمشق هجروا إلى مدينة إدلب شمال سورية والواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة السورية 

 المسلحة، ضمن اتفاق بين النظام والمعارضة.

ة على الالجئين الفلسطينيين مرهقة، ونوهت األونروا إلى أن الحياة في ظل التشرد تكون مرهق
حيث يتوجب على السكان أن يتأقلموا مع قلة الخصوصية وانعدام اليقين اليومي ورتابة الصراع 

 والمشقة. 

وفي سياق آخر، طلبت وزارة الخارجية السويدية من جميع بعثاتها التي تعنى بشؤون الهجرة أن 
 تلك الذي حدثت في سفارتها في عمان.تحذر من خطر تجارة سوداء بمواعيد لم الشمل ك

وقال موقع راديو السويد أن االذاعة السويدية والتلفزيون السويدي حصال على تسجيل صوتي 
لمكالمة تلقتها "لبنى موسى" عندما كانت تنتظر اجراء مقابلة في سفارة السويد في االردن التمام 

 االقامة الدائمة في السويد. لم شملها واوالدها مع زوجها الذي كان قد حصل على حق 

المرأة المتصلة ادعت انها تعمل لسلطة سويدية داخل سفارة السويد في عمان، وبأنها تريد 
آالف دينار اردني، اي ما يفوق  10مساعدة لبنى لتسريع موعد المقابلة في السفارة، لكن لقاء 

 ( ألف دوالر أمريكي. 14الف كرون سويدي، قرابة ) 100

 
ذه المعلومات نقل راديو السويد تصريح "سوفيا كارلبري"المسؤولة االعالمية في وعلى ضوء ه

 وزارة الخارجية "أن وزارة الخارجية ستنظر في األمر لمعرفة حقيقة ما جرى.
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وأضافت سوفيا كارلبري أن استغالل االشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة امر مريع، 
الخارجية التي تعنى بشؤون الهجرة، اي قرابة ثلثي البعثات وأن الوزارة ستطلب من جميع بعثاتها 

في الخارج، ان تعمل بشكل فعال للتحذير من خطر حدوث امور مماثلة،  100السويدية الـ 
 ووضع تحذيرات على المواقع االلكترونية الخاصة بها"

إجراءات لم الجدير ذكره أن المئات من األسر الفلسطينية السورية تشكو من فترات طويلة في 
الشمل ألفراد عائالتها في السويد، حيث تتجاوز مدة انتظار صدور قرارات لم الشمل ما يزيد عن 
العامين في كثير من األحيان، إضافة إلى أن صعوبة الحصول على موعد للمقابلة في السفارات 

 السويدية في تركيا ولبنان.

 

 2017رس ما –آذار  24فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3471) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1178) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1371يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1077انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.885)

( يومًا، 1421أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يوما.155والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )
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، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31دد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )حين يقدر ع

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


