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 "قوات النظام تستهدف مخيم درعا باسطوانات الغاز والخراطيم المتفجرة"

 

 
 

 أزمة مياه في مخيم خان دنون بريف دمشق •

 اعتصام ألطفال اليرموك للمطالبة بإدخال المساعدات اإلغاثية واألدوية للمخيم •

 يتيما   50هيئة فلسطين الخيرية توزع كفاالت على  •
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 آخر التطورات

قصفت قوات النظام السوري يوم أمس مخيم درعا بعدد من إسطوانات الغاز والخراطيم المتفجرة 
وقذائف الهاون، استهدفت مناطق متفرقة منه دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين 

رة إحدى أدوات قصف قوات النظام السوري على المناطق المدنيين، وتعد أسطوانة الغاز المتفج
 .السكنية وتسبب سقوط ضحايا وتحدث خرابًا في المنازل

إلى ذلك ال يزال سكان المخيم يشتكون من أوضاع إنسانية قاسية جراء الحصار الذي يفرضه 
واد الجيش النظامي على المخيم والمناطق المتاخمة له، كما يعانون من نقص حاد في الم

 الغذائية واستمرار انقطاع المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات زمنية طويلة.

 
ومن جهة أخرى يشتكي أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من تفاقم أزمة 
المياه في مخيمهم، حيث يضطرون إلى شراء الماء عبر الصهاريج، مما يضاعف من معاناتهم 

 .االقتصادية

ب ما أورده مراسل مجموعة العمل أن أحياء كثيرة داخل المخيم تعاني انقطاع المياه منذ وبحس
أزقة المخيم و  بعض حاراتو  حارات الملجأ القديمو  منازل أرض العقادو  أيام عديدة منها حارات

 .بعض الحارات القريبة من خزان المياه الجديدو  القديم، وشارع اللد، وشارع أريحا

قت سابق من انقطاع المياه منازلهم بسبب اختالط و  طالب سكان المخيم الذين عانوا فيوبدورهم 
مياه الشرب بمياه المجارير وحدوث تلوث كبير في شبكة المياه، من الجهات الحكومية ووكالة 

 .األونروا العمل على حل هذه المشكلة بأسرع وقت
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وانعدام للموارد المالية وانتشار البطالة يأتي ذلك في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها األهالي 
 .وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة على السكان

وباالنتقال إلى جنوب العاصمة السورية دمشق نفذ أطفال من أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى 
لمجتمع الدولي طالبوا خالله ا ،بلدة يلدا اعتصامًا أمام مقر الهيئة االهلية الفلسطينية أمس

والقيادات والفصائل الفلسطينية ووكالة األونروا بتحمل مسؤولياتهم اتجاه من تبقى من أبناء 
بيت سحم(، والتحرك العاجل  –ببيال  –يلدا )المخيم داخله أو التي نزحت إلى البلدات المجاورة 

مشكلة دخول وخروج  لحل أزمة مخيم اليرموك، وإدخال المساعدات اإلغاثية واألدوية إليه، وحل
 .أهالي مخيم اليرموك منه وإليه خاصة منهم الحاالت االسعافية واالضطرارية

 
من جانبهم رفع بعض األطفال الفتات عبر فيها عن غضبهم جراء اإلهمال المتعمد الذي تمارسه 

ني"، تجاه الشعب الفلسطي..أين ضميركم ومسؤولياتكم" اكافة الجهات المعنية اتجاههم كتب عليه
أنا طالب من حقي أن أتعلم"، "من حقي أن أعيش"، " ،من المسؤول عن إيقاف كرتونة األونروا""
 .من المسؤول؟"..سنة تقريبًا لم تدخل كرتونة األونروا"

في غضون ذلك يعاني مئات األطفال من حصار متواصل في مخيم اليرموك وجنوب دمشق 
 ية بسبب الحصار المشدد المفروض على اليرموك.معرضين في ذات الوقت لخطر لسوء التغذ
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وفي سياق مختلف وزعت هيئة فلسطين الخيرية بالتعاون مع مؤسسة شروق الشمس كفاالت 
 13يتيمًا فلسطينيًا من أبناء بلدة المزيريب جنوب سورية، وذلك يوم األربعاء  50األيتام على 

 في مقر الهيئة. 2017نيسان / ابريل 

( عائلة فلسطينية في بلدة المزيريب يضاف لهم المئات من 1700الي قرابة )إلى ذلك تعيش حو 
العائالت الفلسطينية النازحة عن مخيم درعا ظروفًا معيشية غاية بالقسوة، وذلك بسبب القصف 
المتكرر على البلدة، باإلضافة إلى عدم وصول أي من مساعدات األونروا أو غيرها إلى األهالي 

 هناك.

 
 2017إبريل –نيسان  14رية إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سو 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3478) •
 .( امرأة 455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1183) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –ات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظامي ومجموع •
 .( على التوالي1366يدخل يومه )
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( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

م اليرموك منذ ( يومًا وعن مخي1097انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 948)

( يومًا، 1441أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يومًا.175والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

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

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


