
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

 "بعد وفاة طفل في مخيم اليرموك" داء الَكَلب"تحذيرات من انتشار "
   

 
 

  القيادة العامة تنعي أحد كوادرها في سوريا -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

  زينب على الرغم من هدوئه النسبيأزمات معيشية يعاني منها أبناء مخيم السيدة 

  على التوالي( 765)استمرار انقطاع المياه عن مخيم درعا لليوم الـ 

 أبناء مخيم خان دنون يشتكون من فراغ إغاثي وغياب للخدمات األساسية  

  لتوفير مادة الحطب للمحاصرين في مخيم " مشروع دفيني"الهيئة الخيرية تطلق
  اليرموك

 رين من فلسطينيي سورية في صيدادورة تدريبية للمهج  
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 ضحايا
القيادة  -َنَعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

أبو " فادي هاني تميم"العامة الشاب الفلسطيني 
شادي، وقالت مصادر إعالمية مقربة من التنظيم 
أنه قضى خالل المواجهات مع مجموعات 
المعارضة المسلحة في مخيم اليرموك، يشار أن 
القيادة العامة هي إحدى المجموعات الموالية 
للنظام السوري، ولديها العشرات من العناصر 
المقاتلة إلى جانب الجيش السوري في مواجهة 

 .مجموعات المعارضة في مخيم اليرموك
 

 آخر التطورات
ال نض" وذلك بعد وفاة الطفل " داء الَكَلب"حذرت الكوادر الطبية في مخيم اليرموك من انتشار 

 .قبل يومين بعد تعرضه لعضة كلب مسعور" مراد 
ودعت إلى وجوب أخذ الحيطة من الكالب من خالل تلقيحها وتجنب الحيوانات الناقلة للمرض 

المصابة والحاملة للفيروسات في " الكالب"أو التخلص منها، وتجدر اإلشارة إلى وجود عدد من 
 .اء من الحجر األسود والمخيمالمخيم المحاصر، والتي تقتات الجثث في عدة أحي

 
ويعاني من تبقى من أهالي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق والذين تقدر أعدادهم ما 

آالف مدني من نقص حاد في الخدمات الطبية، وذلك بسبب استمرار ( 5)إلى ( 3)بين 
القيادة العامة،  –الحصار المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
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به إدخال األدوية والعقاقير الطبية الالزمة لمكافحة األمراض واألوبئة إال والذي يمنع بموج
ضحية ( 481)اليسير منها ولفترات متباعدة، فيما ارتفعت حصيلة عدد ضحايا الحصار إلى 

 .قضوا جراء الجوع ونقص الرعاية الطبية
ي واللجان إلى ذلك يعتبر مخيم السيدة زينب بريف دمشق والذي يسيطر عليه الجيش السور 

الشعبية الموالية له، من المخيمات الفلسطينية الهادئة نسبيًا، إال أن سكانه يعانون من أزمات 
اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة على العائلة الفلسطينية، مع ضعف اإلمكانيات والموارد 

الشعبية الموالية المالية وانتشار البطالة، مما دفع البعض للسفر خارجًا أو العمل ضمن اللجان 
 .للجيش السوري 

دخلت مجموعات المعارضة المسلحة المخيم، وبعد اشتباكات  3143ُيذكر أنه في بداية عام 
شهور دخل الجيش السوري المخيم، وتولَّت بعدها اللجان الشعبية  7عنيفة وقصف لمدة 

 .الفلسطينية الموالية للجيش السوري مهمة حماية المخيم

 
ن لها آثار سيئة على المخيم وأبنائه، فالدمار الزال شاهدًا في المخيم الذي أتى تلك المعارك كا

رتها بعض التقارير ب  411على جزء كبير منه، في حين سقط العديد من أبنائه ضحايا قدَّ
 13إصابة بين بتر لألعضاء وعاهات دائمة ووثقت مجموعة العمل منهم أسماء  311ضحية و

 .ضحية
وب سورية يدخل انقطاع المياه عن مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب وباالنتقال إلى جن

على التوالي ما دفع األهالي إلى االعتماد على مياه اآلبار بشكل كامل، ( 567)دمشق يومه 
فيما يزيد انقطاع التيار الكهربائي من صعوبة استخراج تلك المياه مما دفع األهالي إلى االعتماد 

ل في رفع المياه من اآلبار، ويذكر أن القصف واالشتباكات المتكررة التي على محركات الديز 
من مباني المخيم، مما دفع المئات من %( 71)استهدفت المخيم أسفرت عن دمار ما نسبته 

 .عوائله للنزوح عنه إلى البلدات والمخيمات األخرى 
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مخيم خان دنون بسبب إهمال التذمر بين أبناء و  أما في ريف دمشق فقد عمت حالة من االستياء
األونروا والجهات الحكومية السورية والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام للمخيم وتقديم الخدمات 
األساسية له، حيث يعاني األهالي من فراغ إغاثي واضح في ظل الظروف االقتصادية الصعبة 

أهلي داخل المخيم نتيجة  التي يعيشونها، وذلك جراء عدم وجود جمعيات خيرية أو لجان عمل
التضييق األمني من قبل قوات النظام عليها وحملة االعتقاالت التي طالت العديد من الناشطين 
اإلغاثيين فيها، مما دفع هذه اللجان إلى إغالق أبوابها حفاظًا على أرواح ناشطيها، إلى ذلك ما 

لسطينية في سورية يعتمدون على يزال سكان المخيم الذي يعتبر األشد فقرًا بين المخيمات الف
( األونروا)المساعدات المالية واإلغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .بين الفينة واألخرى 
 

 لجان عمل أهلي
وذلك بهدف جمع تبرعات من " دفيني"أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مشروع 

للمحاصرين في مخيم اليرموك، وذلك بسبب ما يعانونه بسبب الحصار أجل توفير مادة الحطب 
يومًا ( 864)المفروض على المخيم من قبل الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة منذ 

 .على التوالي والذي يمنع بموجبه إدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات إلى المخيم

 
 لبنان

 في لبنان بتنفيذ سلسلة دورات تدريبية في التصميم ببرنامجبدأت لجنة فلسطينيي سوريا 
Photoshop)  لجميع أعضائها، وذلك بهدف تطوير وتنمية مواهب متطوعيها من ( الفوتوشوب

خالل الدورات التدريبية المتخصصة المجانية والمعتمدة ليكونوا مستعدين للمشاركة في األعمال 
 .التطوعية بكفاءة عالية
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الدورة هي األولى من ضمن ثالث دورات قادمة ستنظمها لجنة فلسطينيي سورية  ُيشار أن هذه
 .في لبنان ألبناء الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان

 
 5102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 9فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

فلسطينيًا سوريًا في الجئًا ( 150111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500) •
" األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة  ،الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر( 6111)لبنان، 

 .3145لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 36)أكثر من  •
القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

( 134)يومًا، والماء لـ ( 134)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 864)لليوم 
 .ضحية( 481)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .الييومًا على التو ( 733)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 133)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 567)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


