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ارتفاع حدة األعمال العسكرية في مخيم درعا، وسط غياب المياه "
 "والخدمات الطبية

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون السورية. 
 اشتباكات ليلية متقطعة في مخيم اليرموك بدمشق. 

  في اليرموك" حاالت اإلصابة بمرض اليرقان والتيفوئيدتزايد. 
  الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين المعارضة تحذر فلسطينيي سورية من

 .االقتراب من الحدود التركية قرب كليس خالل األيام القادمة
 مهاجراً يقضون إثر غرق مركبهم قبالة الشواطئ الليبية 04: وكاالت. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في « أحمد عيسى حمادة»قضى الالجئ الفلسطيني 

السجون السورية، حيث بّلغت زوجته بوفاته عندما ذهبت للسؤال عنه في أحد األفرع األمنية وقد 
ضحايا من  704تم تسليم هويته وأغراضه الشخصية لها، يشار أن مجموعة العمل وثقت 

 .ين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوريالالجئين الفلسطيني
 

 آخر التطورات
يشهد مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، والمناطق المجاورة له، ارتفاعًا بحدة 

 -أول أمس  -استهدفت إحداها  ،األعمال العسكرية، فقد شن الطيران الحربي العديد من الغارات
ا أسفر عن قضاء أربعة مدنيين على األقل معظمهم من منزل أحد المدنيين في المخيم، م

 .األطفال
إلى ذلك يشكو أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية من خلو المخيم من أي 

ويعانون من نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة  ،مشفى أو مركز طبي
ارات إسعاف لنقل الجرحى لتلقي العالج خارج يضاف إليها عدم توفر سي ،لإلسعافات األولية

المخيم، كما أن قناصة الجيش النظامي السوري يعيقون وصول سيارات اإلسعاف إليه، وفي حال 
نجح األهالي بإخراج الجرحى خارج المخيم في محاولة لعالجهم في مستشفيات األردن فإن 

 .مصاباً  األخيرة ترفض دخول أي الجئ فلسطيني من سورية حتى لو كان

 
 مخيم درعا

عالوة على ذلك حذر عدد من الناشطين داخل المخيم من انتشار األمراض في صفوف األهالي 
في ظل اضطرارهم الستخدام مياه الشرب الملوثة، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب عن المخيم 

 .يوماً  (754)منذ حوالي 
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الخميس، اشتباكات  -الفلسطينيين، ليل األربعاءوفي موضوع آخر شهد مخيم اليرموك لالجئين 
وجبهة  "داعش"متقطعة بين المجموعات الفلسطينية الموالية للنظام من جهة، وتنظيم الدولة 

النصرة من جهة أخرى، دون أن تسفر عن تقدم ملحوظ ألي من الطرفين، حيث ال يزال تنظيم 
ر الجيش النظامي والمجموعات من مساحة المخيم، في حين يسيط% 00يسيطر على " داعش"

 .% 70المسلحة الموالية له على 
أما من الجانب المعيشي يعاني من تبقى داخل مخيم اليرموك أوضاعًا مأساوية نتيجة عدم توفر 

يومًا عن جميع  (822) والكهرباء منذ  4007المواد الغذائية واستمرار انقطاع المياه منذ أيلول 
 .أرجاء المخيم

بين " والتيفوئيد" اليرقان"إن أعداد حاالت اإلصابة بمرَضي "وفي السياق قالت مصادر طبية 
األطفال والنساء وكبار السن قد ارتفعت مؤخراً  في اليرموك، بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية 

ر الصحية والنظافة العامة، الناجم عن استمرار سيطرة تنظيم الدولة على مخيم اليرموك، والحصا
القيادة العامة على المخيم  –المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

 ".يومًا، باإلضافة إلى منع إدخال المساعدات اإلغاثية والطبية العاجلة إلى المخيم (454)منذ 

 
 مشفى فلسطين في مخيم اليرموك

 تركيا
طلبت الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين التابعة للحكومة السورية المؤقتة التابعة 

في " بمنافذ التهريب البرية"للمعارضة السورية، من فلسطينيي سورية التوقف عن سلوك ما سمته 
 .المنطقتين األمنيتين اللتين اتخذتهما السلطات التركية في والية كيليس الحدودية
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لإلعالن الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي ووفقًا 
من الشهر  42-42أنه على الالجئين عدم سلوك تلك المنافذ في الفترة ما بين " فيسبوك"

 .الجاري، وذلك لعدم تعرض حياة الالجئين للخطر
مسبوق، وذلك إثر التفجيرات التي الجدير بالذكر أن الحدود السورية التركية تشهد توترًا غير 

 .شهدتها داخل األراضي التركية
 

 اإيطالي
مهاجرًا، إثر غرق قارب مطاطي  (70)تناقلت بعض وكاالت األنباء معلومات عن غرق نحو 

قبالة السواحل الليبية، أول أمس األربعاء، وبحسب الوكاالت فإن ناجين ممن استقبلتهم الهيئة 
شخصًا لقوا حتفهم إثر  (70)رف عليها األمم المتحدة، أكدوا أن قرابة العليا لالجئين التي تش

ووفقًا للمصادر فإن الناجين قد وصلوا .غرق مركب مطاطي كان يقلهم إلى السواحل األوروبية
حيث صرح الناطق الرسمي باسم  ،من رحلة الموت إلى السواحل اإليطالية وبالتحديد إلى سيسيليا

شخصًا قتلوا في عرض البحر خالل محاولتهم  (70)و (25)ن ما بين الهيئة فيديريكو فوسي أ
الوصول إلى الشواطئ اإليطالية، فيما لم تتمكن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من 

 .الحصول على أي معلومات إضافية عن أسماء وجنسيات الضحايا حتى اللحظة
ياتهم للوصول إلى أوروبا انطالقًا من يذكر أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين يخاطرون بح

 .السواحل الليبية والتركية
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  4102/ يوليو  -تموز  42فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا في  (055500)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم   (80) •

مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا في ( 0000)الجئًا في لبنان، ( 755000)األردن و
 .4005لغاية يوليو " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 20)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا على ( 204)يومًا، والماء لـ  (244)رباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكه( 454)
 .ضحية( 044)التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 022)

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

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 200)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 40)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 754)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين  •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


