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طفاًل فلسطينيًا على األقل قضوا إثر الحصار والقصف  (64)"
 "على مخيم اليرموك

      

 
 

 الجئة فلسطينية تقضي بعد خروجها من اليرموك لتلقي العالج خارجه. 

  درعا أثناء توجههم للحصول على األمن السوري يعتقل فلسطينيين من مخيم
 (.األونروا)مساعدات 

 "مع السفارة الفلسطينية للعمل على ترتيب أوضاع " فيدار ً تعقد لقاءاً تشاوريا

 .فلسطينيي سورية في تركيا

 فلسطينيو لبنان وسورية يعتصمون أمام مقر األمم المتحدة في بيروت. 

  في مركزي اللجوء بمدينة البيت الفلسطيني في هولندا يزور فلسطينيي سورية

 .روتردام

 "تحول ركام مدرسة دمرها القصف في مخيم خان الشيح إلى ملعب " فلسطين الخيرية

 .لكرة القدم
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 ضحايا
في إحدى " سميرة هواري "قضت الالجئة الفلسطينية 

مشافي دمشق، وذلك بعد خروجها من مخيم 
اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق لتلقي 
العالج، وبذلك يرتفع عدد الضحايا الذين قضوا 
نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم 

 .ضحية( 681)اليرموك إلى 
هي إحدى العامالت في مشفى ( الهواري )يذكر أن 

فلسطين التابع للهالل األحمر الفلسطيني منذ 
تأسيسه، وقد رفضت الخروج من المخيم خالل 

 .أبناء شعبها الحصار لتقدم خدماتها إلى
 

 آخر التطورات
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء اليوم، أنه 

طفاًل فلسطينيًا قضوا إثر القصف والحصار على مخيم اليرموك ( 16)استطاع توثيق بيانات 
 .لالجئين الفلسطينيين بدمشق

ر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكب
على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف 

 .واالشتباكات في كثير من األحيان
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( 6011)إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الضحايا في مخيم اليرموك قد بلغ 
قضوا إثر نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد ضحية ( 681)ضحية، منهم 

نيسان  –ضحية منذ اقتحام تنظيم الدولة للمخيم مطلع إبريل ( 01)على مخيم اليرموك، و
/0160. 

وعلى صعيد آخر، وردت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنباء تفيد عن قيام األمن 
ينهم سيدتين من مخيم درعا، وذلك أثناء توجههم إلى مدينة السوري باعتقال ثالثة فلسطينيين ب

على الالجئين ( األونروا)دمشق للحصول على المساعدات المالية التي توزعها وكالة 
 .الفلسطينيين في سورية

يذكر أن أهالي مخيم درعا كانوا قد وجهوا العديد من النداءات عبر مجموعة العمل من أجل 
بإيجاد طريقة لتوزيع مساعداتها داخل المخيم، ( األونروا)فيها وكالة  طالبوا ،فلسطينيي سورية

وذلك لتجنب تعرضهم لالعتقال من قبل عناصر حواجز الجيش النظامي المنتشرة على طريق 
 (.درعا-دمشق)

، ظهر يوم (فيدار)وفي موضوع مختلف، ُعقد في مقر الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 
فائد مصطفى، حيث تمحور .ًا تشاوريًا مع السفير الفلسطيني في تركيا د، لقاء(6|02)الجمعة 

اللقاء حول دراسة آليات ترتيب الوضع القانوني لفلسطينيي سورية في تركيا، وذلك بعد االتفاق 
مع الجهات التركية المعنية حول إحصاء وتنظيم قوائم بأسماء العائالت الفلسطينية، تمهيدًا 

 .القانونية لحصولهم على اإلقامة

 
وتباحثت كل من الجمعية فيدار والسفارة الفلسطينية، في كيفية تنظيم االحصاء والسجالت 
وتقديمها إلى الجهات المعنية التابعة للحكومة التركية، مما يسهل حصول الالجئين الفلسطينيين 

 .على اإلقامة والوضع القانوني السليم لكل فلسطيني في تركيا قادم من سورية
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كر أنه ووفق احصائيات غير رسمية وتقريبية فإن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في يذ
تركيا يقدر من ستة إلى ثمانية آالف شخص موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب 

والذي أصدرته " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"تركيا، وذلك بحسب تقرير 
 .آب الماضي/هر أغسطسمجموعة العمل في ش

وباالنتقال إلى لبنان، حيث شارك المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان في 
وسط بيروت،، وذلك ( األسكوا)االعتصام الذي أقيم أمس الجمعة أمام مقر األمم المتحدة 

 .احتجاجًا على تقليص وكالة األونروا لخدماتها في لبنان
بالعدول عن قراراتها األخيرة خصوصًا فيما يتعلق بملف ( األونروا)إدارة وطالب المعتصمون 

االستشفاء، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، كما حّملوا إدارة األونروا في لبنان المسؤولية 
عن التدهور الصحي لالجئين الفلسطينيين، ودعوا الحكومة اللبنانية الى دعم مطالب الالجئين 

 .ح المشتركةمن اجل المصال

 
أما في هولندا، فقد نظم وفد من أعضاء البيت الفلسطيني في هولندا يوم أمس زيارة إلى مركزي 

في مدينة روتردام، بهدف تفقد أوضاع فلسطينيي سورية وتقديم يد " تيلبورخ"و "خلزة"اللجوء 
 .العون والمساعدة واالستشارات القانونية والنصائح لهم

ن الفلسطينيين فروا من سوريا بعد قصفهم واستهدافهم نحو الدول يذكر أن آالف الالجئي
األوروبية وعبر دول عدة، فمنهم من توجه إلى تركيا ومصر وليبيا ودول جنوب شرق آسيا 

 .وغيرها من الدول التي يحاول من خاللها المهاجرون الوصول لدول اللجوء األوروبي
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 لجان عمل أهلي
لى إزالة ركام وأنقاض مدرسة مدمرة تابعة لألونروا في مخيم خان بادرت هيئة فلسطين الخيرية إ

الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق وتحويل أرضها إلى ملعب كرة قدم، حيث تأتي هذه 
في ظل و  المبادرة في سياق برامج خدمة المجتمع المدني التي تتوالها هيئة فلسطين الخيرية،

 .ت الرسمية السورية ووكالة األونرواغياب تام للجهات الخدمية والمؤسسا
يذكر أن المدرسة تقع في داخل المخيم وتتبع لوكالة الغوث األونروا كانت قد تعرضت في العام 

للقصف بالبراميل المتفجرة حيث دمرت بشكل كامل، علمًا أنها كانت تستخدم  0160الماضي 
 .كمدرسة بديلة قبل القصف

 
 9102/ كانون الثاني ــ يناير / 92/وأرقام حتى فلسطينيو سورية إحصائيات 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 605011)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111)لبنان، 

 .0160لغاية يوليو 
 -فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبرألف الجئًا ( 26.0)أكثر من  •

 .0160كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 018)يومًا، والماء لـ ( 6101)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 208)لليوم 
 .ضحية( 680)يا الحصار يومًا على التوالي، عدد ضحا

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 866)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6112)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)عنه ودمار حوالي  يومًا النقطاع المياه( 118)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.حخان الشي -زاكية )باستثناء طريق 


