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" 36و" 2017" فلسطينيًا سوريًا قضوا خالل شهر حزيران من عام 14"
 "2016ضحية في الشهر ذاته عام 

 

 

 
 

 قصف بقذائف الهاون يطال مخيم اليرموك •

 قوات النظام تستهدف حي طريق السد بأسطوانة متفجرة  •

 ( مريضاً في أول أيام األسبوع الطبي السادس جنوب دمشق160العيادات الطبية تستقبل ) •
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 آخر التطورات

( 14أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو )
" الجئًا في الشهر ذاته في 36، في حين قضى "2017يو من عام يون –ضحية خالل شهر حزيران 

، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، إلى ذلك نوهت مجموعة العمل أن ضحايا 2016عام 
" قضوا في ريف درعا، والجئ في 11توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: " 2017حزيران 

 شخص لم يعرف ماكن مقتله.دمشق، وآخر قضى في الرقة، و 

توزعوا  2016يونيو عام  -" الذين سقطوا في حزيران36فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "
( الجئين في حلب، وفي 6(الجئًا، و)18حسب المدن السورية على النحو التالي: في ريف دمشق قضى)

 .وأخران في الرقة ،" الجئين، وشخصان توفيا في دير الزور، والجئان في درعا3دمشق "

 
وفي جنوبي العاصمة السورية تعرضت مناطق في مخيم اليرموك لليوم الثالث على التوالي للقصف 
بقذائف الهاون، وقال مراسل مجموعة العمل إن قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية قصفت في 

جاعونة وأحياء أخرى من حي الو  ساعات متأخرة من يوم أمس، مسجد فلسطين والمنطقة المحيطة به
 .المخيم، األمر الذي أدى إلى تدمير وخراب في المنازل

من جانب آخر أفاد مراسلنا أن مقاتلي جيش اإلسالم استهدفوا أمس األول أحد المراصد التي يتمركز 
 فيها عناصر تنظيم "داعش" على أطراف حي الزين جنوب مخيم اليرموك والمالصق لبلدة يلدا.

استهدفت قوات النظام السوري يوم أمس حي طريق السد جنوب سورية الذي يقطنه عائالت وفي السياق 
 فلسطينية، بأسطوانة متفجرة اقتصرت أضرارها على الماديات.
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يشار أن العديد من العائالت الفلسطينية والنازحة من مخيم درعا تقطن في منطقة البلد وحي طريق السد 
 سورية أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة.المجاور، ويعاني الالجئون جنوب 

طبيًا استقبلت العيادات الطبية التخصصية "الهضمية والداخلية والصحة العامة" في أول أيام األسبوع 
( مريضًا من أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدات يلدا وببيال 150الطبي السادس جنوب دمشق )

 وبيت سحم وأهالي المنطقة.

المقدمة من الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني والهالل األحمر الفلسطيني على  واشتملت الخدمات
الكشف الطبي والدواء المجاني، كما قدمت الهيئة الخيرية مساعداته من حليب األطفال على عائالت 

 مخيم اليرموك.

ًا يعاني من تجدر اإلشارة إلى أن األهالي في جنوب دمشق المحاصر عمومًا ومخيم اليرموك خصوص
نقص شديد في األدوية والمواد الطبية واإلسعافية، نتيجة منع قوات النظام السوري والمجموعات الموالية 
لها إدخالها للمنطقة، في حين يبقى المرضى وخاصة أمراض الضغط والسكري بال دواء أو عالج نظرًا 

 لالستخدام المتواصل للدواء.

 
 2017يونيو  –تموز  9حتى  فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام

( 463( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3525) •
 امرأة.

 ( امرأة.101( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1615) •
العامة على مخّيم اليرموك يدخل  القيادة –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1446يومه )
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( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 196) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1182انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1033)

( يومًا، والمخّيم 1526هالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )أ  •
 ( يومًا.260يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، وفي مصر 17ألف، وفي األردن ) (31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6)


