
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1827العدد: 
04-11-2017 

 "ساعة رضيع ثان يفقد حياته بسبب استمرار الحصار المشدد على مخيم اليرموك 48خالل أقل من "

 الجئا   3606مجموعة العمل: عدد الضحايا الفلسطينيين في الحرب السورية تجاوز  •

 اشتباكات عنيفة بين "داعش" ومجموعات المعارضة جنوب دمشق •

 وقفات احتجاجية للفلسطينيين في دمشق وجنوبها في مئوية وعد بلفور •



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق وفاة رضيع من أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق بسبب 
 استمرار الحصار المفروض ونقص الرعاية الصحية.

قال مراسلنا أن حالة الطفل ساءت صباح يوم أمس الجمعة، حيث يعاني من مشاكل رئوية، ولعدم و 
توفر منفسة في مخيم اليرموك، نقل إلى مشفى شهيد المحراب في بلدة يلدا المجاورة، وبعد ساعتين 

 ونصف تحت المنفسة فارق الطفل الحياة.

 
نوفمبر نتيجة حصار  -تشرين الثاني  01وكانت رضيعة من أبناء المخيم توفيت يوم األربعاء 

النظام ومجموعاته الموالية ونقص الرعاية الطبية، حيث كانت تستدعي لخروجها إلى إحدى مشافي 
دمشق للعالج، ولكن بسبب عدم توفر ذلك ونتيجة إغالق معبر العروبة بين يلدا والمخيم أدى إلى 

 وفاة الطفلة.

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص 201إلى أن )هذا وتشير احصائيات مجموعة العمل 
 التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخّيم اليرموك. 

وفي السياق، تشير اإلحصاءات الموثقة لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى أن 
( ضحية 3606رية قد بلغ )عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب السو 

 .2012قضوا منذ العام 



 

( الجئًا قضوا بسبب أعمال القصف المتبادلة 1148وعن أسباب الوفاة تشير اإلحصاءات إلى أن )
بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين أدت االشتباكات بين 

( الجئاً والجئة تحت التعذيب أثناء 474قضى )( ضحية، فيما 941النظام والمعارضة إلى قضاء )
 التحقيق معهم في سجون ومعتقالت النظام السوري.

( الجئًا برصاص القناصة، كما تسبب حصار المخيمات الفلسطينية من قبل 307فيما قضى )
( فلسطينيًا حياتهم 201قوات النظام السوري وبعض المجموعات الفلسطينية الموالية له بفقدان )

 سوء التغذية ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار.إثر 

فيما سقط ما تبقى ألسباب متعددة أخرى منها التفجيرات واإلعدامات الميدانية والغرق أثناء محاوالت 
 الوصول إلى أوروبا.

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثق جميع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين 
 لنظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم. في سورية بغض ا

في غضون ذلك، دارت يوم أمس اشتباكات بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة على محاور 
 القتال بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا جنوب دمشق.

وتم اكتشافه  ووفقًا لمراسلنا فقد سمع دوي انفجار قوي تبين أنه تفجير لنفق قام بحفره تنظيم داعش
 باألمس في قطاع المشفى الياباني في مخيم اليرموك وقد دمر بعد تفجيره.

 



 

وكان "جيش األبابيل" إحدى مجموعات المعارضة المسلحة قد شّن أمس األول، هجومًا على نقاط 
مقاتلي تنظيم الدولة "داعش" عند محور شارع دعبول في حي التضامن جنوب دمشق، ووفقًا 

الهجوم أسفر عن مقتل خمسة عناصر للتنظيم وقضاء أحد مقاتليه، واستطاع للمجموعة فأن 
 استعادة السيطرة على بعض النقاط على محاور القتال مع تنظيم داعش جنوب دمشق.

وتشهد المنطقة الفاصلة بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا اشتباكات بين الحين واآلخر في محاوالت 
موعات المعارضة في بلدة يلدا، فيما تواصل مجموعات لتنظيم داعش التقدم على حساب مج

 المعارضة المسلحة اغالق حاجز العروبة الفاصل بين مخيم اليرموك ويلدا باستثناء حاالت معينة.

وفي موضوع آخر، نّظم الالجئون الفلسطينيون في العاصمة دمشق وجنوبها وقفات احتجاجية 
وم، وقال مراسنا أن عددًا من المنظمات الشبابية بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤ 

الفلسطينية والسورية نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر األمم المتحدة في دمشق رفع المشاركون 
 خاللها أعالم فلسطين والفتات تندد بوعد بلفور المشؤوم.

سسة وفي جنوب دمشق، شارك مئات الطالب الفلسطينيين وشخصيات من المجتمع المدني ومؤ 
جفرا في وقفة احتجاجية في الذكرى المئوية لوعد بلفور، وتم التأكيد على حق عودة الشعب 

 الفلسطيني إلى أرضه، وتجريم الوعد المشؤوم.

 
 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  03فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

وثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من ت3606) •
 ( امرأة.462)



 

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1640) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1570يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 201) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1307انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1147)

( أيام، والمخّيم 1643) أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ •
 ( يومًا.394يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، 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 )


