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تفاقم األزمات اإلنسانية في مخيم اليرموك، وسط استمرار الحصار "
 "المشدد عليه

 
 

 

 فجار عبوة ناسفة في مخيم اليرموكان. 

  خارج حواجز الجيش النظامي تسمح بإخراج عدد من الحاالت اإلنسانية للعالج
 .اليرموك

 قصف واشتباكات في محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 األمن السوري يعتقل الجئ فلسطيني في حلب. 

 استمرار الحرب في سورية يفاقم من معاناة سكان تجمع المزيريب جنوب سورية. 

  مهاجر غير شرعي 0111خفر السواحل اإليطالي ينتشل عشر جثث وينقذ حوالي. 
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 آخر التطورات
شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، مساء األمس انفجار عبوة ناسفة بالقرب من 
جامع فلسطين وسط المخيم، مما تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان، فيما لم ترد أنباء عن 
وقوع إصابات، إلى ذلك تستمر معاناة األهالي الذين تحاصرهم قوات الجيش النظامي مدعومة 

بالتفاقم، حيث نفدت معظم ( 066)القيادة العامة منذ أكثر من  –من الجبهة الشعبية  بمجموعات
المواد الغذائية والطبية بشكل كامل من المخيم منذ عدة أيام مما أدى إلى تفاقم األزمة اإلنسانية 

الجئًا بسبب نقص التغذية والرعاية ( 271)في صفوف األهالي، حيث قضى منهم حتى األمس 
باإلضافة إلى انتشار أمراض اليرقان وفقر الدم الناجم عن سوء التغذية بكثرة في صفوف  الطبية،

 .األطفال والمسنين
يشار أن جميع مشافي ومستوصفات مخيم اليرموك متوقفة عن العمل بشكل كامل باستثناء 

المخيم لليوم مشفى فلسطين الذي يعمل بطاقته الدنيا، فيما يستمر انقطاع التيار الكهربائي عن 
 .على التوالي( 270)على التوالي، وانقطاع المياه لليوم ( 080)

القيادة العامة، أمس،  –إلى ذلك سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
بخروج أربع حاالت إنسانية من أبناء مخيم اليرموك لتلقي العالج في مشافي العاصمة دمشق، 

داخل المخيم إلى أن عدد الحاالت الحرجة التي تحتاج إلى نقل فوري فيما تشير مصادر طبية 
 .لتلقي العالج خارج المخيم تتجاوز المئة حالة

 
 خروج الحاالت اإلنسانية من مخيم اليرموك

وعلى صعيد آخر شهدت المزارع والبلدات المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف 
دمشق أعمال قصف واشتباكات ليلية، سمعت أصواتها بوضوح داخل المخيم، إلى ذلك يستمر 

 -زاكية"الجيش السوري بإغالق معظم الطرقات المؤدية إلى مخيم خان الشيح، باستثناء طريق 
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، والذي يضطر األهالي لسلوكه بالرغم من المخاطر التي تتهددهم في ذلك، حيث "خان الشيح
 .يتم استهداف الطريق بشكل متكرر بالقذائف واألعيرة النارية الثقيلة

" أبو فاضل زهرا" وفي موضوع ليس ببعيد اعتقلت األجهزة األمنية السورية مختار مخيم حندرات 
وكان األمن  ،عدد كبير من عائالت المخيم المهجرةمن السكن الجامعي حيث يقطن هناك مع 

السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية له قد شنوا حملة اعتقاالت في حلب طالت عدة الجئين 
الجئ فلسطيني معتقل  777يذكر أن مجموعة العمل وثقت أسماء .فلسطينيين في مخيم النيرب

معتقل من  222منهم  ،الدائرة في سوريا لدى األجهزة األمنية السورية خالل أحداث الحرب
ضحية قضوا تحت التعذيب في  190فيما وثقت أسماء  ،الالجئين الفلسطينيين في مدينة حلب

 .السجون السورية
الجئ فلسطيني في تجمع المزيريب  8066وباالنتقال إلى جنوب سورية حيث يعاني أكثر من 

فقد وصل سعر ليتر  ،ر المواد أرهق األهاليفغالء أسعا ،بمحافظة درعا أوضاعًا معيشية صعبة
مما زاد من التكاليف اإلقتصادية على  ،ليتر المازوت$  1.0و $ 5.0البنزين إلى ما يقارب 

باإلضافة إلى انقطاع مادة  ،عاتق األهالي واضطرهم ألن يعيشوا في بيوت شبه معدومة التدفئة
 .الغاز للتدفئة والطبخ وغالء أسعارها إذا وجدت

 
 تجمع المزيريب

 ،و تحت ضغط المعاناة تلك اضطر األهالي إلى العودة للوسائل القديمة في جمع الحطب وشرائه
ووصل  ،يساعدهم في الطبخ وسد حاجاتهم من غلي الطعام والماءو  ليصد شيئًا من برد الشتاء
ت أما الكهرباء فانقطاعها هو الحالة العامة مع بعض ساعا ،$206سعر طن الحطب حوالي 

 .العمل
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أما في إيطاليا فقد تناقلت وكاالت إعالم إيطالية أنباء عن انتشار قوات خفر السواحل اإليطالية 
أشخاص في حادثة غرق جديدة لمهاجرين غير شرعيين جنوب البحر المتوسط، فيما  26جثث 

آخرين في سبع  2666لم يتم اإلعالن عن جنسياتهم حتى اآلن، بينما تمكنت من إنقاذ نحو 
 .عمليات إنقاذ متزامنة

مهاجرًا غير شرعي في الساعات  952وذكر بيان لخفر السواحل اإليطالي اليوم أنه تم إنقاذ 
في انتشالهم ( داتيللو)مهاجرًا نجحت سفينة خفر السواحل  212األربع والعشرين األخيرة، منهم 

 929سفينة ثالثة تحمل بالتزامن مع .مع جثامين الغرقى، وهي متجهة اآلن نحو ميناء أغوستا
وتسير في اتجاه ميناء  289شخصًا وهي في طريقها باتجاه ميناء أمبيدوكلي، وثالثة تحمل 

 .اوغوستا

 
 قوارب الموت

 5102/ مارس ــ آذار / 4احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 5739) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 787)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 717)لليوم 
 .ضحية( 035)يا الحصار يومًا على التوالي، عدد ضحا( 037)

الجئًا ( 01،783)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق ( 7،111)الجئًا في لبنان، ( 20،211)في األردن و

 .1620لغاية فبراير " األونروا"احصائيات وكالة 
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من العودة إلى منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي: مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 218)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 433)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 739)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31) يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي( 252)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


