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ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا منذ بداية األحداث في " 4411"
 "سورية

      

 
 

  استمرار توقف المشافي القريبة من مخيم خان الشيح عن العمل، ومستوصف
 األونروا يعمل بطاقته الدنيا

  4102انقطاع المياه عن مخيم اليرموك منذ أيلول استمرار 

  أهالي مخيم درعا يعانون من واقع معيشي صعب ويشتكون من غياب فرق العمل
  الخدماتية واإلغاثية

 الخيرية توزع كتب دراسية على طالب فلسطينيي سورية ببلدة وادي الزينة في لبنان 
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 آخر التطورات

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من 
قضوا  "114"الجئًا، بينهم " 4411"أبناء مخيم اليرموك منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى 

بطلق ناري، فيما  "491"و بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية،" 481"جراء القصف، فيما قضى 
برصاص قناص، " 414"قضى 

تحت التعذيب، في حين سجل " 461"و
" 44"الجئًا ميدانيًا، و" 46"إعدام 

" 41"برصاص االحتالل الصهيوني، و
بسبب إختطافهم ومن ثم قتلهم بعد 

الجئين ألسباب " 6"ذلك، بينما قضى 
الجئًا " 41"مجهولة، إلى ذلك قضى 

تم " 41"ونتيجة تفجير سيارة مفخخة، 
الجئين " 8"اغتيالهم داخل المخيم، و

الجئين قضوا على طريق الهجرة إلى " 1"و أشخاص توفوا أثر أزمات صحية،" 1"ماتوا غرقًا، و
الجئان قضيا نتيجة إنهيار مبنى، بينما قضى الجئ اثر التدافع أثناء استالم المساعدات و  أوروبا،

ضى اختناقًا، وآخر حرقًا، كما تم قتل الجئ من أبناء الغذائية في ساحة راما أول المخيم، وآخر ق
 .اليرموك بالسالح األبيض، والجئ دهسًا أثناء محاولته جلب المياه لعائلته

أما في ريف دمشق الغربي يعاني أبناء مخيم خان الشيح من نقص حاد بالخدمات الطبية، بسبب 
عمل، باإلضافة توقف مستوصف استمرار توقف عمل جميع المشافي القريبة من المخيم عن ال

 .عن تقديم خدماته األساسية واقتصارها على الخدمات االستشارية( األونروا)
داخل المخيم شكلي، حيث ال يقدم ( األونروا)ومن جانبه أكد مراسلنا أن عمل مستوصف وكالة 

ة إال الخدمات البسيطة وبعض االستشارات التي ال تحقق الحد األدنى من الخدمات الطبي
 .المفترض تقديمها إلى اآلالف من أبناء المخيم

وتأتي األزمة الصحية، لتضاف إلى سلسة من األزمات المعيشية التي يعاني منها أهالي المخيم، 
 .أبرزها غياب الخدمات اإلغاثية، وانقطاع الطرقات الواصلة بين المخيم والعاصمة دمشق

 ،4141سبتمبر / مخيم اليرموك منذ أيلولفيما استمر انقطاع مياه الشرب عن منازل أهالي 
حيث اضطر األهالي للجوء إلى األحياء المجاورة لتأمين جزء من المياه الضرورية لالستخدام 
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اليومي، إال أن انقطاعها عن تلك األحياء أحيانًا أجبرهم الستعمال مياه اآلبار االرتوازية للشرب 
 .ولتأمين بعض حاجاتهم من المياه

د األهالي على اآلبار بشكل شبه كامل بالرغم من أن معظمها ملوث باألتربة إلى ذلك اعتم
إال أن األهالي  ،والرواسب، التي تسببت بأمراٍض عديدة لشاربيها خاصة األمراض المتعلقة بالكلى

 .ورغم جميع تلك المخاطر ال يجدون حاًل آخر
كهربائية تعمل على الديزل نظرًا ويستخرج األهالي المياه من اآلبار االرتوازية بواسطة مضخات 

بسرقة أكثر من ثالثة " داعش"إال أن قيام تنظيم  ،النقطاع التيار الكهربائي ألكثر من عامين
آالف ليتر من المحروقات المخصصة لعمل مضخات المياه أدى إلى تفاقم أزمتي المياه 

 .والنظافة
 -الجرذان )القوارض بشكل كبير وفي السياق يشكو أهالي مخيم درعا جنوب سورية من انتشار 

في أغلب البيوت المهجورة والمدمرة، نتيجة غياب عمل المرافق العامة وفرق العمل ( الفئران
الخدماتية واإلغاثية، وكذلك توقف عمل األونروا في المخيم وخاصة المراكز الطبية، كما يعاني 

كل كلي عن جميع أرجاء المخيم، من انقطاع المياه بش 4141/ ابريل  –نيسان / األهالي منذ ا 
األمر الذي أجبر األهالي على استخدام اآلبار االرتوازية لمحاولة تأمين جزءًا من المياه ألبنائهم، 
وذلك بالرغم مما قد تحمله تلك المياه من ملوثات إال أنها الخيار الوحيد المتبقي لهم، أو للسير 

ض حياتهم للخطر بسبب انتشار القناصة مسافات طويلة من أجل جلب مياه الشرب مما يعر 
 .على المباني المطلة على شوارع المخيم

 
إلى ذلك يعاني األهالي من صعوبات كبيرة في استخراج المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
المتواصل عن المخيم، إضافة إلى شح الوقود الالزم لعمل المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة 
لمحركات السحب، مما دفع بعض األهالي إلى استخدام المضخات اليدوية للتغلب على تلك 
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في ظل انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، حيث زاد عدد ساعات التقنين في التيار  المشكلة
ساعة يوميًا، وأحيانًا يتم القطع أليام متواصلة، باإلضافة إلى توقف  41الكهربائي لتصل إلى 

 .خدمات الهاتف السلكي والالسلكي بشكل كامل
كتابًا مدرسيًا على ( 411)الفلسطيني أكثر من وفي لبنان وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 

الطالب الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مركز آفاق التعليمي الذي افتتح مطلع العام الحالي 
بجهود من الهيئة الخيرية وهيئة اإلغاثة العالمية ليقدم مساعداته للعائالت الفلسطينية المهجرة من 

 .إقليم الخروب بلبنان ادي الزينة فيو  سورية إلى منطقة

 
 4142/ آذار ــ مارس / 42/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 41111) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 145111) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6111) •

 .4141يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 44.4)أكثر من  •

 .4141كانون األول 
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

 يومًا، والماء لـ( 4148)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4144)لليوم 
 .ضحية( 486)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 164)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 841)
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يوم بعد سيطرة مجموعات ( 4161)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 41)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 446)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


