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مخيم اليرموك ال يزال محاصرًا وقرار األمم المتحدة إزالته : مجموعة العمل"
 "من قائمة المناطق المحاصرة قرار خاطئ

 
 

  القيادة العامة -قضاء أحد عناصر الجبهة الشعبية 

  الجئ فلسطيني يقضي خالل مشاركته في الحرب الدائرة في سورية 

 أزمة خبز في بلدة المزيريب والقصف يستهدف محيطها 

  األمن السوري يعتقل الجئاً فلسطينياً أثناء توجهه إلى مخيم الرمل في الالذقية 

 دعوات لالعتصام في بيروت احتجاجاً على تقليص األونروا لخدماتها 
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 ضحايا
القيادة العامة، خالل االشتباكات  –خالد مصطفى الحلبي، أحد عناصر الجبهة الشعبية  قضى

 .في مخيم اليرموك
خالل " إبراهيم خليل جمعة"فيما أعلنت أحد الصفحات المقربة من الجيش السوري قضاء الشاب 

 .مشاركته في االشتباكات الدائرة في سورية

 
 خالد مصطفى الحلبي

 آخر التطورات
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان صحفي نشرته على موقعها، يوم أمس،  أكدت

أن الحصار المشدد المفروض على أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سورية ال يزال 
 .مستمرًا وأنه لم يطرأ أي تغيير على ذلك

وذلك بسبب منع حواجز الجيش وأن أهالي المخيم ممنوعون من الدخول أو الخروج إلى المخيم 
القيادة العامة أي من الالجئين من المرور  –السوري النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 .عبرها
أو الهيئات المحلية ال تستطيع  (األونروا)وأشار البيان إلى أن الجهات اإلغاثية سواء الدولية مثل 

 .إيصال مساعداتها إلى األهالي المحاصرين داخل اليرموك
عن قرار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  (إيرين)وأكد البيان أن ما نقلته شبكة األنباء اإلنسانية 

إلى ألفًا  (444)التابع لألمم المتحدة، والمتعلق بخفض عدد المدنيين المحاصرين في سورية من 
ألفًا من قاطني مخيم اليرموك من قائمة المساعدات  (81)ألفًا مما يعني إزالة قرابة  (444)
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هو قرار خاطئ يتنافى مع تعريف المناطق المحاصرة في القانون واألعراف  ،اإلغاثية
 .والمعاهدات الدولية، ويفاقم من معاناة اآلالف من الالجئين المحاصرين داخل مخيم اليرموك

ضحية فلسطينية قضت بسبب الحصار  (811)ك أكدت المجموعة في بيانها أنها وثقت إلى ذل
يومًا، وأن أهالي المخيم قد أمضوا حتى اليوم  (151)المشدد على مخيم اليرموك المستمر منذ 

يومًا دون مياه صالحة للشرب، هذا باإلضافة إلى توقف  (881)يومًا دون كهرباء، و (141)
 .جميع مشافي ومستوصفات المخيم عن العمل

إعادة النظر بقرارهم األخير، والعمل  (بان كيمون)وطالب البيان األمم المتحدة ممثلة بأمينها العام 
على رفع الحصار عن المخيم بشكل جدي، عوضًا عن حرمان المحاصرين من حقوقهم 

 .ساسيةاأل
وفي موضوع مختلف ألقت الطائرات السورية عدة براميل متفجرة على أطراف تجمع المزيريب 

الهلع بين أبناء التجمع، الذين يعيشون حالة من و  جنوب سورية، مما سبب حالة من الخوف
ودت التوتر وعدم االستقرار جراء استمرار استهدافها بالبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والتي أ

 .بحياة العديد من السكان

 
 تجمع المزيريب

ومن جانب آخر يشكو أبناء التجمع نقصًا حادًا في مادة الخبز، وذلك بعد توارد األنباء عن 
إيقاف األردن إدخال الطحين إلى مناطق سوريا الجنوبية، حتى أصبح رب األسرة ينام ويستيقظ 

تعبير األهالي لمراسل مجموعة العمل في  للبحث عن الرغيف ليسد رمق طفل وشيخ وامرأة حسب
 .محافظة درعا، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية
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، أثناء "محمد أحمد الكردي"وعلى صعيد آخر قام عناصر من األمن السوري باعتقال الالجئ 
 .سطينيين في مدينة الالذقيةتوجهه من مدينة حماة إلى مخيم الرمل لالجئين الفل

 
 محمد أحمد الكردي

معتقاًل  (388)يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي وسورية كانت قد وثقت أسماء 
 .فلسطينيًا في سجون النظام السوري

وفي موضوع آخر دعت القوى واللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية في لبنان، الالجئين 
المشاركة في الوقفة االحتجاجية التي ستقام اليوم الجمعة أمام المقر الرئيسي الفلسطينيين إلى 

 .لوكالة األونروا في حي بئر حسن في بيروت

 
ويأتي االعتصام احتجاجًا على تهديدات األونروا بإيقاف خدماتها الصحية والتعليمية التي تقدمها 

 .لالجئين الفلسطينيين وذلك بسبب النقص الحاد بتمويلها
الجدير بالذكر أن تلك التهديدات تأتي بعد أسابيع من قيام الوكالة بإيقاف مساعدة بدل السكن 

 .المقدمة لالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان
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 5302/ يوليو  -تموز  03فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في  (855544)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (14)  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات  (0444)الجئًا في لبنان،  (455444)األردن و
 .4485لغاية يوليو " األونروا"وكالة 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (80)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (881)يومًا، والماء لـ  (141)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (151)لليوم 
 .ضحية (811)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

ن العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي م: مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (083)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (044)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (144)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليه

 .من مبانيه (%14)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (405)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(الشيح خان -زاكية )باستثناء طريق 


