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أطباء اليرموك يسلطون الضوء على " ُقل  الداء وال دواءث  "تحت عنوان "
 "رالحالة الطبية المزرية في المخيم المحاص

 

 
 

 انفجار طائرة بالقرب من مخيم النيرب يثير التوتر والهلع بين سكانه. 

  الجئَين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمصاعتقال. 

 توزيع معقمات للمياه على النازحين من أبناء مخيم اليرموك. 

  نهر عائشةو عائلة في حي الزاهرة 05توزيع مساعدات غذائية على. 

 فلسطينيو سورية في غزة يشتكون من التهميش وتجاهل مطالبهم. 

 لي لفلسطينيي سورية في لبناناألونروا تقوم بتعبئة بطاقات الصراف اآل. 
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 التطورات آخر 
في مخيم عقد يوم أمس بمركز دعم الشباب " أنقذوا مخيم اليرموك المحاصر " ضمن فعاليات 

وتحدث األطباء بالمؤتمر عن  ،اليرموك مؤتمرًا صحفيًا لألطباء العاملين داخل المخيم المحاصر
الحالة الطبية والصحية المزرية في المخيم والصعوبات التي تعترض عملهم لمعالجة أبناء 

 .المخيم
نية العاملة داخل يأتي هذا المؤتمر ضمن الحملة التي أطلقتها الهيئات والمؤسسات األهلية والوط

وكانت الهيئات الطبية في مخيم اليرموك قد أطلقت " ثَُقَل الداء وال دواء"مخيم اليرموك بعنوان 
مناشدة، لجميع المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك، 

وعدم توفر  وذلك بعد تسجيل حاالت وفاة جديدة بسبب نقص األدوية والرعاية الصحية،
 .اإلمكانات المناسبة

 
 المؤتمر الصحفي لألطباء في مخيم اليرموك
هو  ،القيادة العامة للمخيم –ويعتبر حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

المسبب في توقف جميع مستشفيات ومستوصفات المخيم عن العمل، وذلك بسبب منع إدخال 
 .المواد والمستلزمات الطبية

باإلضافة إلى توقف معظم الهيئات اإلغاثية عن العمل داخل المخيم بسبب تهديد تنظيم الدولة 
داعش الذي سيطر على المخيم مطلع إبريل الماضي بتنسيق ودعم من عناصر جبهة  –

 .النصرة
إلى الشمال السوري أصيب أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب بحالة من الخوف 

عد سماع صوت انفجار هّز المخيم، تبّين بعدها أن طائرة تابعة للنظام السوري سقطت والهلع ب
 .في مطار حلب المالصق للمخيم، وقد سمعت سيارات اإلسعاف تتجه نحو المطار

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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وكانت طائرة قد سقطت سابقًا على بيوت األهالي في المخيم مما خلف ضحايا وعدد من 
ناء المخيم من توتر األوضاع األمنية واستهداف المنطقة الجرحى بين أبناء المخيم، ويعاني أب

ومحاولة مجموعات المعارضة السيطرة عليها وعلى المخيم بسبب موقعها االستراتيجي لقربها من 
 .مطار النيرب المالصق للمخيم

 

 اعتقال 
بحمص، من أبناء مخيم العائدين " ابتسام يونس بكر"اعتقل األمن السوري الالجئة الفلسطينية 

حلب أثناء سفرها هي ووالدتها إلى حلب،  -أغسطس الجاري، من كراج حمص  –آب / 21يوم 
 .ُيشار أنها في العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية الشجرة في فلسطين

من أبناء مخيم العائدين بحمص يوم " بالل الشعبي" كما اعتقل األمن السوري الالجئ الفلسطيني
وهو في بداية العقد  ،الجوازات في حمصو  جاري، وذلك من دائرة الهجرةأغسطس ال –آب / 21

مما يرفع حصيلة المعتقلين .من أهالي قرية عين الزيتون في فلسطين ،الثالث من العمر
معتقاًل حسب إحصائيات مجموعة العمل، ( 271)الفلسطينيين من أبناء مخيم العائدين إلى 

الجئة اليزال  01منهم  ،اًل من الالجئين الفلسطينيينمعتق 341يذكر أن مجموعة العمل وثقت 
 422أماكن اعتقالهن، علمًا أن مجموعة العمل وثقت و  األمن السوري يتكتم على مصيرهن

 .ضحية فلسطينية قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
 

 لجان عمل أهلي 
والموجودين في بلدات يلدا  وزعت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين على أبناء مخيم اليرموك

وببيال وبيت سحم بريف دمشق، بعض األدوية وحبوب الكلور، وتضمنت المساعدات مضادات 
ألف حبة كلور لتعقيم المياه، إلى جانب قيام فريق طبي بتقديم  111و حيوية ومحلواًل ملحياً 

 .العالج والدواء للمرضى
كذلك قامت الهيئة الخيرية بتوزيع 

اللحوم للعائالت مساعداتها من 
الفلسطينية المتضررة من األرامل 
واأليتام في حي الزاهرة ونهر عيشة في 
دمشق وبلغ عدد العائالت المستفيدة 

 .عائلة 01
 



 

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

 

 غزة
يشتكي فلسطينيو سورية في غزة من تهميش مطالبهم، وعدم إيفاء حكومة الوفاق ووكالة األونروا 

عيشية قاسية وصعبة بعد توقف المساعدات المقدمة بالتزاماتها تجاههم، حيث يعانون ظروفًا م
 .حزيران الماضي/يونيو 1لهم عقب تشكيل حكومة الوفاق في 

وفي قطاع غزة اتهم عدد من الناشطين الحكومة بتجاهل مطالب الالجئين النازحين إلى القطاع 
عدم االعتراف في العمل والسكن ودفع الرواتب المتأخرة وبدل السكن والتعليم والتأمين الصحي و 

بهم، باإلضافة إلى أن العدوان األخير على غزة زاد من مأساتهم، حيث دمرت البيوت 
 .وتضررت، وغدت المدارس مركز إيواء الكثير منهم

رواتبنا مقطوعة وال حجة واضحة "وعبر أحد الالجئين عن سخطهم من انقطاع الرواتب بقوله 
يب، وسقطنا من جديد بين فكي حكومات ووزارت وال أحد يتابع قضيتنا ال من بعيد وال من قر 

 ."كل يلقي بنا لآلخر متعلاًل بصعوبة الوضعو  وموظفين،
أي $ 211حوالي  -شيكل 011كيف يمكن للناس أن تعيش بدون راتب مسخ قدرة "وتساءلوا 

في حين وجد البعض منهم نفسه مضطرًا لبيع ما يملك من مقتنيات، " حس إنساني وأي ضمير
 .ليسد رمق األطفال بشيء من الطعاموالبحث عن أي عمل 

مساعدة سكن عن شهري تموز وآب  وفي السياق وردت أنباء عن أن وكالة األونروا قررت دفع
 .لالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى غزة

 201قادمة من سوريا، و 141عائلة، منها  131فيما يبلغ عدد العائالت الالجئة إلى غزة نحو 
من ليبيا واليمن، وفق ما أوضحه رئيس لجنة متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة الالجئ 

 .العماوي في مقابلة سابقة مع أحد المواقع االلكترونيةعاطف 
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 لبنان
قامت األونروا بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين 

وكانت األونروا قد  ،لكل شخص$ ( 10)ل حوالي .ألف ل ٠٤في لبنان وتم صرف بدل طعام 
عن العائالت المهجرة بذريعة نقص التمويل وعدم وفاء الدول $ 211قامت بقطع بدل اإليواء 
 .المانحة بتقديم مساعداتها

 
  5182/ أغسطس  -آب / 81فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (205011 )سوريًا في الجئًا فلسطينيًا ( 405111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0111)لبنان، 

 .1120لغاية يوليو 
  ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 10)أكثر من. 
 مة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العا: مخيم اليرموك

( 117)يومًا، والماء لـ ( 047)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 777)لليوم 
 .ضحية( 201)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يومًا على التوالي( 013)

 يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 041)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : دراتمخيم حن
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 404)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .القتصادية فيهااستمرار األزمات ا
 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


