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رضيعة فلسطينية تقضي في مخيم اليرموك إثر الحصار ونقص الرعاية "
 "الطبية

 
 

 اليرقان والتيفوئيد يهددان حياة أهالي مخيم اليرموك المحاصر. 

  وانقطاع الطرقات الواصلة أهالي مخيم خان الشيح يشتكون نقص الخدمات الطبية
 .بدمشق

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألبناء مخيم اليرموك. 

 توزيع مساعدات غذائية على فلسطينيي سورية في مدينة صور جنوب لبنان. 
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 آخر التطورات
من أبناء مخيم اليرموك المحاصر، جراء الحصار  (أشهر 6" )فاطمة الحسين" قضت الرضيعة

ونقص األدوية والرعاية الطبية، مما يرفع عدد الضحايا الذين قضوا من أبناء مخيم اليرموك 
ضحية، وذلك بحسب اإلحصائيات الرسمية لمجموعة العمل من أجل  871بسبب الحصار إلى 

 .فلسطينيي سورية

 
 "فاطمة الحسين" الرضيعة

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه  في غضون ذلك
طفاًل فلسطينيًا قضوا إثر القصف والحصار على مخيم اليرموك  (66)استطاع توثيق بيانات 

 .لالجئين الفلسطينيين بدمشق
ر فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، بسبب عدم التمكن من توثيق أعما

جميع الضحايا بسبب األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف واالشتباكات في كثير من 
 .األحيان

وفي سياق متصل أكد ناشطون في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق تفشي مرضي 
 .داخل المخيم المحاصر بشكل كبير خاصة بين األطفال (التيفوئيد)و (اليرقان(

تلك األمراض والتي قد تصل إلى الموت في حال عدم توافر العالج والتغذية يشار أن خطورة 
القيادة العامة  –المناسبين ازدادت بسبب حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

للمخيم الذي أدى إلى توقف جميع مستشفيات ومستوصفات المخيم عن العمل، باإلضافة إلى 
داعش  –عن العمل داخل المخيم بسبب تهديدات تنظيم الدولة توقف معظم الهيئات اإلغاثية 

 .الذي سيطر على المخيم مطلع إبريل نيسان الماضي بتنسيق ودعم من عناصر جبهة النصرة
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الجدير بالذكر أن ناشطين من داخل المخيم كانوا قد ناشدوا في وقت سابق الجهات الدولية 
الدولي والهالل األحمر السوري العمل على  والحقوقية وعلى رأسها منظمتي الصليب األحمر

 .إدخال األدوية المضادة لمرضي اليرقان والتفوئيد إلى المخيم المحاصر

 
 مشفى فايز حالوة في مخيم اليرموك

وباالنتقال إلى ريف دمشق حيث يشتكي أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف 
دمشق، من نقص حاد بالخدمات الصحية حيث ال يتوفر داخل المخيم سوى مستوصف واحد 

الذي يقدم بعض الخدمات الطبية البسيطة و  "األونروا"تابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
 .لألهالي

 
 الشيح مخيم خان
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فيما تزداد معاناتهم مع استمرار إغالق الجيش النظامي لجميع الطرقات الواصلة بين المخيم 
الفرعي " خان الشيح –زاكية "، مما يجبر األهالي على سلوك طريق "دمشق"ومركز العاصمة 

 .بالرغم مما قد يتعرضون له من مخاطر بسبب االستهداف المتكرر لذلك الطريق
سلبًا على توافر المواد الغذائية واألساسية داخل المخيم بسبب صعوبة وصولها  األمر الذي يؤثر

 .إليه، ما أدى إلى فقدان العديد من األصناف وارتفاع أسعار األصناف األخرى المتوفرة
 

 لجان عمل أهلي
يستمر القسم الطبي في هيئة فلسطين الخيرية بتقديم الوصفات الطبية المجانية ألهالي مخيم 

 63موك النازحين إلى المناطق المجاورة أو الموجودين داخل المخيم، حيث صرف خالل الير 
 .وصفة خاصة بمرض التيفوئيد 250وصفة طبية بالمجان من ضمنها  8663يومًا ما يقارب 

في غضون ذلك قام قسم الدراسات االجتماعية في الهيئة قبل عدة أيام بتقديم كفالة لأليتام 
السن والمصابين من أهالي مخيم اليرموك سواًء النازحين الى المناطق ومعونة مالية لكبار 

 .المجاورة أو الموجودين داخل المخيم

 
ُيشار أن هيئة فلسطين الخيرية، مستمرة بتقديم خدماتها ألبناء مخيم اليرموك بالرغم من إغالق 

 .كافة مكاتبها داخل المخيم المحاصر
وعلى صعيد ليس ببعيد ساهمت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بتوزيع سلل غذائية مقدمة من 

سورية مهجرة في مخيمات البرج  فلسطينيةعائلة  861حملة الوفاء األوربية، على ما يقارب 
 .الشمالي والرشيدية والبص، بمدينة صور جنوب لبنان

لمهجرين في مدينة صور جنوب لبنان يبلغ حوالي ُيشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين ا
 .عائلة، وذلك حسب احصائيات األونروا 6386
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 5102/ أغسطس  -آب  7فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (610333)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500) •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6333)لبنان، 

 .6381لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (66)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 (666)الماء لـ و  يومًا، (166)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي (766)لليوم 
 .ضحية (877)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (667)

ستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي ي: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي (661)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (168)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليه

 .من مبانيه (%73)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (676)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


