
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1983العدد: 
09-04-2018 

 في يوم الصحة العالمي، تدهور خطير في األوضاع الصحية لالجئين الفلسطينيين في سورية •

 النظام يعيد فتح حاجز ببيال بعد إغالق المعارضة حاجز العروبة جنوب دمشق •

 إصابة امرأة في انفجار عبوة ناسفة بالمزيريب جنوب سورية •

 "2017" ضحية في الشهر ذاته 19و" 2018" فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر آذار 23"



 

 آخر التطورات

" 23أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو "
 " ضحية خالل شهر آذار19، في حين قضى "2018ارس م - الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل آذار

 ، وجراء استمرار الصراع الدائر في سورية.2017مارس  -

 2018مارس  - وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل آذار
" آخرين في 8" أشخاص قضوا في ريف دمشق، و"10: "توزعوا حسب المكان على النحو التالي

 " لم يعرف مكان مقتلهم، والجئان في درعا جنوب سورية.3مشق، و"د

 
توزعوا حسب  2017مارس  - " الذين سقطوا في آذار19فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "

" في ريف دمشق، في درعا 4"و " الجئين قضوا في دمشق،7المدن السورية على النحو التالي: "
 لب، وآخر لم يعرف مكان مقتله." في ح4الجئين، فيما قتل " (3قضى )

إلى ذلك قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن األحداث المستمرة في سورية منذ 
انعكس سلباً على الالجئين الفلسطينيين في سورية كافة، االقتصادية والتعليمية  2011مارس -آذار

 خطرها على المستوى الصحي.أوالمعيشية وكان 

خالل تقريرها الذي جاء تحت عنوان "الواقع الصحي لمخيمات الالجئين  وأضافت المجموعة
الفلسطينيين في ظل األزمة السورية" أن تطاول أمد األزمة السورية وما طال المخيمات والتجمعات 
الفلسطينية من دمار وحصار، وما وقع على الطواقم الطبية من انتهاكات ومحدودية التنقل والحركة 

لتدهور خطير في األوضاع الصحية للجرحى والمصابين والنساء الحوامل  بحرية لها، أدت



 

والمرضى، وهو ما عكس حالة االستخفاف بحياة المدنيين في المخيمات الفلسطينية، الذين أصبحوا 
 بأمس الحاجة للعالج والرعاية الصحية.

لم من االعتداء عليها وأشار التقرير إلى أن معظم المنشآت الطبية في المخيمات الفلسطينية لم تس
وطال ذلك المشافي والمستوصفات ومحالت  ،سواء بالقصف أو بعمليات سلب ونهب لمحتوياتها

التجهيزات الطبية، وتعرضت العيادات الخاصة والصيدليات للسرقة من قبل بعض المجموعات 
 المسلحة هناك.

في سورية بحق المئات من ورصدت مجموعة العمل عشرات االنتهاكات التي قام بها طرفا الصراع 
الالجئين الفلسطينيين الذين سقطوا بين قتيل وجريح ومعتقل في أوساط العاملين الطبيين والمسعفين، 
وتعرض عشرات األطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم لالعتقال لدى النظام السوري لمجرد شبهة 

 التعاون مع المرضى، أو تقديم العالج للمصابين.

وعة أسماء العشرات من الضحايا والمعتقلين من الكوادر الطبية ممن قضوا تحت ووثقت المجم
التعذيب في السجون السورية، أو الزالوا رهن االعتقال، حيث يواصل النظام اخفاء آالف 

 الفلسطينيين قسريًا في معتقالته.

، ومنع دخول ونوهت المجموعة إلى أن حصار النظام السوري ومجموعاته الموالية لمخيم اليرموك
الدواء والطواقم الطبية أدى إلى انتشار األمراض واألوبئة، األمر الذي أدى إلى قضاء أكثر من 

 الجئ فلسطيني بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية. 200

 



 

وفي ختام تقريرها شددت مجموعة العمل على تطبيق مبدأ الحماية للطواقم الطبية؛ الذي نصت 
الذي يوجب على األطراف المتنازعة احترام األشخاص الذين يشاركون في عليه القوانين الدولية، و 

النزاع المسلح وحمايتهم ومعاملتهم بشكل إنساني، وذلك بوقايتهم من األخطار والمعاناة التي قد 
 يكونون عرضة لها.

وتسهيل دخول المساعدات الطبية إلى المدنيين وخاصة حليب األطفال واألدوية للمصابين بأمراض 
مزمنة؛ األمر الذي سيترك آثار إيجابية على السكان المتواجدين ضمن المخيمات ويشجع العودة 

 إليها، والسماح لسيارات اإلسعاف بنقل الحاالت الحرجة.

سيدي مقداد الفاصل بين بلدات جنوب  - من جهتها أعادت قوات النظام السوري فتح حاجز ببيال
عارضة حاجز العروبة الواصل بين مخيم اليرموك وبلدة دمشق والعاصمة، بالتزامن مع إغالق الم

 يلدا.

فيما قال مراسل مجموعة العمل: "إن حاجز ببيال عاد للعمل كما سبق، ودخول كافة أنواع البضائع 
 المختلفة وعودة المواد التي فقدت باألمس إلى األسواق وبأسعارها المعتادة". 

على خلفية توارد أنباء عن فتح قوات المعارضة وكان النظام أغلق يوم أول أمس حاجز ببيال 
 السورية حاجز العروبة، وفق ما قالت مصادر إعالمية موالية للنظام السوري.

سيدي مقداد المنفذ الوحيد لبلدات جنوب دمشق "ببيال، يلدا، بيت سحم"، لخروج  -يعتبر حاجز ببيال
ية لألهالي، فيما يعتبر حاجز العروبة ودخول المدنيين ودخول البضائع التجارية والحاجات الضرور 

الفاصل بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا، المنفذ الوحيد للمخيم، وإغالقه يفاقم من المعاناة اإلنسانية 
للمدنيين المحاصرين بداخله، بشكل كبير خصوصًا فيما يتعلق بتأمين العالج للمرضى والمواد 

 الغذائية األساسية

أة بجروح طفيفة يوم أمس جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة المزيريب في سياق مختلف أصيبت امر 
جنوب سورية، حيث زرعت العبوة من قبل مجهولين، على طريق المطبات المؤدي لبحيرة المزيريب، 
وتعتبر عمليات التفجير واالغتيال جنوب سورية، مصدر القلق بين الالجئين الفلسطينيين جنوب 

مزيريب خصوصًا، وذلك جراء ارتفاع معدل االغتياالت التي تستهدف أبناء سورية عمومًا، وأبناء ال



 

المنطقة، خاصة أن الفاعل والجهة التي تقف خلفها مجهولة في ظل حالة فلتان أمني تشهدها 
 المنطقة بّرمتها، وكان آخرها في الشهر الرابع من العام الجاري.

 
 2018بريل ا -نيسان  08فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى 

( 465( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3690) •
 امرأة.

 ( إناث.106( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1674) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1724يومه )
( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم 206) •

 في مخّيم اليرموك.
( 1308( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ )1460)انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر  •

 يومًا.
 %80( يومًا، ودمار أكثر من 556يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •

 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئي.
، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •

( ألف، وفي مصر 17( ألف، وفي األردن )31لسطينيين في لبنان بحوالي )عدد الالجئين الف
 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6)


