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إخراج بعض جرحى "هيئة تحرير الشام" من مخيم اليرموك بناء على "
 "ماتفاق مع النظا

 

 
 

 تأزم الوضع الطبي في مخيم درعا وتجمع المزيريب بالجنوب السوري •

 القادر علي رغيس"  النظام يفرج عن الفلسطيني "عبد •

 هيئة فلسطين الخيرية توزع بعض المساعدات على العائالت النازحة من مخيم اليرموك •

 مأدبة افطار رمضاني للعائالت المهجرة من فلسطينيي سورية في بلدية صيدا •
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 آخر التطورات

أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية 
النصرة سابقًا، من مخيم اليرموك يوم  –من جرحى هيئة تحرير الشام  دمشق نبأ إخراج عدد

 .أمس

ووفقًا لمراسلنا فإن إخراج جرحى الهيئة تم وفق ما بات يعرف باتفاق "كفريا والفوعة" بينها وبين 
 النظام السوري.

 
وفي جنوب سورية يشتكي كل من مخيم درعا وتجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين من نقص 

بالمواد الطبية ومواد اإلسعاف األولي، حيث توقفت معظم المستوصفات والنقاط الطبية عن  حاد
 المعمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فإن األهالي يعانون صعوبة كبيرة بتأمين اإلسعافات األولية 
المخيم والبلدات المحيطة به، واألدوية العالجية للعديد من جرحى القصف الذي يستهدف 

 خصوصًا مع انقطاع الطرق واستمرار االشتباكات في محيط المخيم.

القادر علي رغيس" بعد ثالث سنوات  إلى ذلك أفرج النظام السوري عن الالجئ الفلسطيني "عبد
من اعتقاله من قبل عناصر حاجز حجيرة التابع للنظام السوري مع العشرات من الفلسطينيين 



 

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

 

عبر شارع علي الوحش هربًا  2014أيار/ مايو  1ن حاولوا الخروج من مخيم اليرموك يوم الذي
من القصف والحصار المشدد الذي فرضه النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له على 

إال أن  ،المخيم، والذي أدى إلى موت العديد من أبناء المخيم بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية
حاجز حجيرة قاموا بإعدام عدد من الرجال والشباب، واعتقلوا الباقين وقادوهم إلى جهة  عناصر

 غير معلومة.

 
إغاثيًا قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع حصص من اللحوم على العائالت الفلسطينية النازحة 

 بيت سحم(. -ببيال  -من مخيم اليرموك إلى بلدات )يلدا 

الفلسطينية أجبرت على النزوح من مخيم اليرموك هربًا من تنظيم  يذكر أن المئات من العوائل
 .2015"داعش" الذي سيطر على المخيم بدعم ومساندة من "جبهة النصرة" مطلع إبريل 

وفي السياق نظمت جمعية اإلصالح الخيرية مأدبة إفطار رمضاني للعائالت المهجرة من 
 .حزيران/ يونيو 20لثالثاء فلسطينيي سورية في حديقة بلدية صيدا يوم أمس ا

شهد اإلفطار مسابقات رمضانية لألطفال وتوزيع جوائز رمزية للمتسابقين، وتقديم فقرات إنشادية 
 من وحي المناسبة قدمها بعض األطفال.
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 :2017يونيو  –حزيران  21فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

موعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مج3521) •
 ( امرأة.463)

( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 1612) •
 ( امرأة.100)

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1428يدخل يومه )

ئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( الجئًا والج196) •
 الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1164انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1015)

( أيام، 1508أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.242يم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )والمخ

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

 سطينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف فل8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


