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 "( فلسطينيًا سورياً قضوا غرقًا على طرق الهجرة50توثيق )"

 

 
 

 داعش يقصف مواقع هيئة تحرير الشام غربي اليرموك  •

 دمشقتحذيرات من انتشار األمراض بسبب المياه الملوثة في المناطق المحاصرة جنوب  •

 وضع إنساني صعب يعيشه الالجئون الفلسطينيون جنوب سورية •
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 آخر التطورات

( 50قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه استطاع توثيق )
الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا خالل محاوالت وصولهم إلى الدول األوروبية هربًا من 

 في سورية، مضيفًا أن غالبية الضحايا من النساء واألطفال وكبار السن. سعير الحرب

حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا 
في بحر مرمرة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان، علمًا أن معاناة كبيرة تحملها المهاجرون 

 .تركيا وليبيا ومصر كنقاط انطالق للمهاجرينللوصول إلى كل من 

 
وفي سياق مختلف قصف تنظيم الدولة "داعش" المناطق التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" 
غربي مخيم اليرموك بقذائف الهاون، اقتصرت أضرارها على الماديات، يأتي ذلك في ظل 

الطرفين بشكل شبه يومي والتي انطلقت استمرار المعارك الطاحنة التي يشهدها اليرموك، بين 
، بين تنظيم الدولة من جهة، و"جبهة النصرة"، أو ما 2016شرارتها مطلع نيسان ابريل عام 

 باتت تسمى الحقًا "هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى.

بدورهم حذر ناشطون جنوب العاصمة دمشق، من انتشار األمراض واألوبئة بين المدنيين وآالف 
وخاصة مع قدوم فصل الصيف وشح  ،نيين في مخيم اليرموك بسبب شرب المياه الملوثةالفلسطي
 الماء.
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يلدا،  -حيث انتشر في اآلونة األخيرة أمراض خطيرة في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق 
ببيال، بيت سحم، وأثرت بشكل واضح على األطفال خصوصًا، حيث تم تشخيص حاالت إسهال 

 .غيرها من األمراضو  اء والرملحاد والتهاب األمع

وأكدت هيئة فلسطين الخيرية أن السبب يعود لشرب المياه الملوثة ومياه اآلبار، وحذرت من عدم 
شرب هذه المياه لخطورتها على الصحة، علمًا أن النظام السوري يواصل قطع الماء عن مخيم 

ومحيطها بسبب قصف النظام اليرموك ومحيطه، إضافة إلى توقف الينابيع التي تغذي العاصمة 
 .السوري 

وكان ناشطون في المناطق المحاصرة جنوب دمشق، قد أكدوا في وقت سابق أن العديد من 
حاالت التسمم والتلبك المعوي تم تشخيصها بين أبناء المنطقة المحاصرين وخاصة األطفال، ال 

ة" الواصلة إلى تلك سيما في مناطق مخيم اليرموك وببيال، نتيجة تلوث خطوط مياه "الفيج
 .المناطق

 
فيما جرت محاوالت متواضعة لتنقية المياه ضمن المناطق المحاصرة، حيث تمكن أحد المدنيين 
المقيمين في بلدة ببيال، من تصنيع "فالتر الشرب" لتنقية المياه من الكلس والشوائب، وبيعها بعد 

تعرض أطفاله لحاالت التسمم، نتيجة ذلك بأسعار مخفضة ألهالي الجنوب الدمشقي، وذلك بعد 
 مياه الفيجة الملوثة الواصلة من مخيم اليرموك.



 

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

 

وباالنتقال إلى جنوب سورية قال مراسل مجموعة العمل، إن الالجئين الفلسطينيين في الجنوب 
السوري يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، وأضاف أن مدن وبلدات محافظة درعا وخاصة مخيم 

فلسطينين يعانون من قطع للتيار الكهربائي أغلب األوقات وقطع االتصاالت درعا لالجئين ال
 األرضية والخلوية ومياه الشرب.

وتشهد المناطق المحررة غالء باالسعار جميعها وغالء أجور المنازل للنازحين إليها من المناطق 
ارتفاع أسعارها، المدمرة، كما تعاني األهالي من نقص كبير في المواد الغذائية والمحروقات و 

وهناك نقص حاد في مادة حليب األطفال والرضع حيث انقطع من الصيدليات والمشافي 
 الميدانية.

في حين تعاني المشافي الميدانية في محافظة درعا لنقص حاد باالدوية واالجهزة الحديثة وقلة 
لمناطق المحررة االدوية لتغطية حاجة الجرحى والمرضى، عالوة على إغالق الكثير من مشافي ا

 بسبب تعرضها للقصف والدمار الذي لحق بها.

وعزا ناشطون الواقع الطبي السيء إلى عدة أسباب أبرزها: قيام النظام بقطع الطرق الرئيسية 
وفرضه لحصار مشدد على تلك المناطق، باإلضافة إلى النقص الحاد في المواد والمساعدات 

غاثية حقيقة إليصال المساعدات إلى تلك المناطق الطبية، وعدم وجود أي جهود دولية أو إ 
خصوصًا مع ما وصفوه بتقاعس "األونروا" عن أداء مهامها تجاه الالجئين الفلسطينيين جنوب 

 سورية.

 

 2017إبريل –نيسان  23فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

يقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توث3483) •
 ( امرأة.455)

( 87( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1187) •
 .امرأة 
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القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1375يدخل يومه )

تيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا ن195) •
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1106انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 957)

( يومًا، 1450أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يوماً 184الجيش النظامي منذ أكثر من )والمخيم يخضع لسيطرة 

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

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


