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األونروا تؤكد تفشي مرض التيفوئيد بين أبناء مخيم اليرموك في أول "
 "أيام عملها الطبي بمنطقة يلدا

 

 
 

 ممرض من أبناء مخيم اليرموك يقضي تحت التعذيب في سجون النظام السوري 

  التحرير الفلسطيني في السويداء جنوب سوريةقضاء أحد عناصر جيش 

 قصف مدفعي يستهدف المنازل الواقعة على أطراف مخيم خان الشيح 

  األمن السوري يعتقل خمسة من أبناء مخيم خان الشيح ويفرج عن اثنين منهم 

 303  5002ضحية فلسطينية قضت في سورية خالل النصف األول من عام 
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 ضحايا
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، حيث تم تبليغ ذويه " القديميأحمد "قضى الممرض 

من حواجز األمن السوري والمجموعات  2112 - 2 -1بذلك، وكان القديمي قد اعتقل بتاريخ 
 .الموالية له المتواجدة في أول مخيم اليرموك

 
 "أحمد القديمي"

أحد الكوادر الطبية في مشفى يذكر أن القديمي طالب في قسم الحقوق بجامعة دمشق، وهو 
فلسطين داخل مخيم اليرموك، والذي عمل كمسعف وممرض في المشفى وخاصة فترة اشتداد 

تجدر اإلشارة إلى أن النظام السوري يستهدف الكوادر الطبية وخاصة  ،الحصار على المخيم
المسلحة، إضافة العاملة في مخيم اليرموك، تحت ذريعة معالجة عناصر مجموعات المعارضة 

 .إلى قصف المشافي والمراكز الطبية في المخيم المحاصر
مما يرفع حصيلة ضحايا الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام 

ممن وثقتهم مجموعة العمل، فيما يستمر النظام السوري باعتقال المئات من  212السوري إلى 
 .معتقالا  329ية وثقت مجموعة العمل منهم الالجئين الفلسطينيين في سور 

من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني، إثر انفجار عبوة  "محمد حسن رديني"فيما قضى المجند 
 .ناسفة في منطقة شقرا بريف السويداء

 
 آخر التطورات

عقب قيام األونروا بأولى عمليات مهامها اإلنسانية في يلدا وذلك منذ أن انقطعت سبل الوصول 
 11 ، قالت األونروا أنه تم تشخيص2112لمخيم اليرموك وللمنطقة منذ الثامن من حزيران 

 .حاالت مؤكدة من مرض التيفوئيد بين أبناء مخيم اليرموك
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سامي مشعشع، على تفشي مرض التيفوئيد في أوساط السكان ” لألونروا“وأكد الناطق اإلعالمي 
وأشار إلى أن أولوية األونروا تتمثل في تقديم  ،لهم الذين تقوم األمم المتحدة بتقديم المساعدة

 ."المعونة اإلنسانية للمدنيين داخل اليرموك نفسه

 
وباالنتقال إلى ريف دمشق فقد تعرضت المنازل الواقعة على أطراف مخيم خان الشيح لالجئين 

تباكات الفلسطينيين لقصف مدفعي اقتصرت أضرارها على الماديات، تزامن ذلك مع اندالع اش
وصفت بالعنيفة بين قوات المعارضة السورية المسلحة والجيش النظامي على محور دروشا 

 .المجاور للمخيم

 
 مخيم خان الشيح

إلى ذلك نقل مراسل مجموعة العمل نبأ اعتقال خمسة من أبناء مخيم خان الشيح على يد 
عبدهللا "و "شادي كفيه"و "أمين صالح حمد"عناصر حاجز الكوبري التابع للجيش النظامي، هم 

، منوهاا إلى "ناصر محمد سعيد"عاماا و 42 "أبو وائل السبعاوي"المسن  ،(الحجي)الملقب " عبيد
: أمس اإلفراج عن اثنين منهم وهما أنه تم نقلهم إلى أحد األفرع األمنية بدمشق، في حين تم يوم
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ما لم يعرف مصير من بقي ، في"ناصر محمد سعيد"عاماا و 42 "أبو وائل السبعاوي"المسن 
 .معتقالا منهم

ومن جهة أخرى يعاني سكان تجمع حطين في حي برزة بدمشق من أزمات معيشية خانقة 
وتفشي البطالة بينهم بسبب انعكاس تجليات األحداث في سورية عليهم، كما يشكو األهالي من 

  .المياهاستمرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة وانقطاع 
يشار أن تجمع برزة يقع إلى الشمال من مدينة دمشق ضمن بلدة برزة والتي أصبحت حالياا أحد 
ضواحي دمشق العاصمة على الطريق المؤدي إلى صيدنايا شمال دمشق يبعد تجمع عن مركز 

 .2م 1111كلم تبلغ مساحة المخيم حوالي  6مدينة دمشق 
 

 احصائيات 
ضحايا  919ي مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية سقوط وثق فريق الرصد والتوثيق ف

، فيما أشارت المجموعة لوحظ انخفاضاا في 2112فلسطينيين خالل النصف األول من عام 
بالمقارنة مع النصف األول من عام  2112اعداد الضحايا خالل النصف األول من عام 

بينما  ،2112ول من عام الجئاا فلسطينياا في النصف األ 261، حيث ُسجل قضاء 2112
عدد الضحايا الذين سقطوا في النصف  2112تجاوز عدد الضحايا في النصف االول من عام 

 .ضحية 262حيث سجل سقوط  2112الثاني من عام 
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  5192/ أغسطس  -آب / 91فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئاا فلسطينياا سورياا في ( 225111)والجئاا فلسطينياا سورياا في األردن ( 125211) •

" األونروا"الجئاا فلسطينياا سورياا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111)لبنان، 
 .2112لغاية يوليو 

 .ألف الجئاا فلسطينياا سورياا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 96)أكثر من  •
نظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش ال: مخيم اليرموك •

( 994)يوماا، والماء لـ ( 724)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 447)لليوم 
 .ضحية( 171)يوماا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوماا على التوالي (621)

يوماا بعد سيطرة مجموعات ( 721)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 41)يوماا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 272)حوالي : مخيم درعا •
نسبياا مع الوضع هادئ : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


