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 الحدود عند يقضي درعا مخيم أبناء من فلسطينيا   فتى  
 التركية السورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سورية جنوب سطينيينالفل لالجئين الطبية بالخدمات حاد تدهور •
 .المحاصر اليرموك مخيم في التماس نقاط على ليلية اشتباكات •
 الحرب بسبب قضوا فلسطينيا   الجئا  ( 3183) من أكثر: العمل مجموعة •

 .سورية في
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 ضحايا
 إثر سورية، جنوب درعا مخيم سكان من عاما  ( 15" )بالل غازي يزن" الفتى قضى

" داعش" الدولة تنظيم سيطرة أماكن من تنقله محاولة أثناء وذلك بالرصاص، إصابته
 ينتشر حيث التركية، السورية الحدود على إعزاز لمنطقة المحاذية" دوديا" بمنطقة
 المشتعلة بالمناطق وجوده ويكّثف السورّية، التركّية الحدود طول على التركي الجيش

 الكردية الشعب حماية ووحدات" الدولة تنظيم" بين إعزاز مدينة حتى أبيض تل من
 .أخرى جهة من المعارضة وفصائل الدولة وتنظيم جهة من

 
 
 
 
 
 
 
 

 التركية الحدود على سابق وقت في قضوا قد فلسطينيين الجئين أربعة أن يذكر
 في كردية، لسيطرة خاضعة منطقة عبر التركية األراضي دخول محاولتهم خالل
 من هربا   الحدود عبور السورية الفلسطينية العائالت من العشرات فيه تنتظر وقت

 .سورية في الدائرة الحرب
 

  التطورات آخر
 شهاب، تل جلين، المزيريب، درعا، مخيم من كل في الفلسطينيون الالجئون يشكو

 إثر وذلك الصحي، الوضع سوء من سورية جنوب درعا محافظة في أخرى ومناطق
 المنظومة بانهيار كفيلة الحرب سنوات كانت حيث الطبية، بالخدمات الحاد النقص
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 المعارضة ادارة ضعف مع وخاصة وكوادر، طبية ومراكز مشافي من الطبية
 على األهالي مصالح تسّير آليات وضع وعدم عليها تسيطر التي الجنوبية للمناطق

 .المستويات جميع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاد نقص إلى باإلضافة طبي، مركز أو مشفى أي درعا مخيم في يتوافر فال
 توافر عدم إليها يضاف األولية، لإلسعافات الالزمة الطبية والمعدات والمواد باألدوية
 الناشطين بعض حذر وقد المخيم، خارج العالج لتلقي الجرحى لنقل إسعاف سيارات

 مياه الستخدام اضطرارهم مع وخاصة األهالي صفوف في األمراض انتشار من
 .أيام( 710) حوالي منذ المخيم عن الشرب مياه انقطاع بسبب وذلك الملوثة، الشرب

 عدة إلى يعود سورية جنوب الصحي الوضع تدهور ميدانيون ناشطون يعزوا فيما
 الدواء من نوع أي دخول يمنع الذي النظامي الجيش حصار: أهمها أسباب

 للمشافي النظامي الجيش واستهداف المتواصل والقصف الطبية، والمستلزمات
 في وانعدامه الدعم لضعف إسعافية مراكز إلى الميدانية المشافي تحول الميدانية،

 من العديد اغالق إلى أدى مما الطبية والكوادر األطباء هجرة المناطق، بعض
 لالجئين االردنية السلطات منع ذلك إلى يضاف الكوادر، من لخلوها الطبية المراكز
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 تعود أسماء انتحال إلى البعض اضطر مما للعالج أراضيها دخول من الفلسطينيين
 .سوريين لمواطنين

 
 في التماس خطوط على متقطعة اشتباكات أمس أول دارت مختلف، موضوع وفي

 من الموالية ومجموعاته النظامي الجيش بين دمشق العاصمة جنوب اليرموك مخيم
 مناطق في انفجارات أصوات سماع مع تزامن ،"النصرة"و" داعش" ومجموعات جهة

 في المسلحة المجموعات عناصر بين الحذر من حالة تسود حين في االشتباكات،
 .وداعش النصرة وجبهة األنصار جماعة بين فيما المخيم،

 
 مخيم بحصار له الموالية والمجموعات السوري النظام استمرار ظل في ذلك يأتي

 األهالي وعودة للمخيم الطريق فتح ويمنع التوالي، على( 1001) لليوم اليرموك
 ويمنع يوما  ( 1062) من أكثر منذ الكهرباء عنه ويقطع منه، المحاصرين وخروج
 يوما  ( 551) لـ الماء عنه ويقطع والمواد، المؤن من نوع أي أو المحروقات ادخال

 .ضحية( 186) إلى الحصار ضحايا عدد ارتفع فيما التوالي، على
 

 فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد آخر، صعيد وعى
 الحرب بسبب قضوا سوريا   فلسطينيا  ( 3183) من أكثر اليوم حتى وّثق أنه سورية
 فيما فلسطينيا ، الجئا  ( 1062) قضاء إلى القصف أدى حيث. سورية في الدائرة
 ومجموعات النظامي الجيش بين المتبادلة االشتباكات بسبب الجئين( 714) قضى

 ومعتقالت سجون في التعذيب تحت قضى حين في المسلحة، السورية المعارضة
 تتيح سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يشار. الجئا  ( 436) النظام

 موقعها عبر احصائياتها إلى الوصول الحقوقية والمؤسسات والناشطين للباحثين
 . actionpal.org.uk االلكتروني
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 2016/  مارس ــ آذار/ 12/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 .األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15500) •
 .لبنان في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 42،500) •
" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) •

 .2015 يوليو لغاية
 .تركيا في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 8000) •
 .غزة قطاع في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 1000) •
 نهاية حتى أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر
 على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 يوما ،( 1062) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1001) لليوم المخيم
 .ضحية( 186) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 551) لـ والماء

 منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوم( 856) حوالي

 سيطرة بعد يوم( 1049) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
 .عليه المعارضة مجموعات

 من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 710) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه

 هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا  

 المناطق وبين بينه الواصلة الطرقات ميعج انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة


