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تمنع مرضى مخيم اليرموك من تلقي  "النظام السوري "و" داعش"حواجز "
 "العالج

 

 
 

 

 شاب فلسطيني يقضي خالل مشاركته القتال في سورية• 

 المصدر في مخيم اليرموك بدمشق سماع صوت انفجار ضخم مجهول• 

 نقص حاد في مياه الشرب في المزيريب جنوب سورية• 

 

 

 

 0092: العدد 9700-70-92السبت 
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 ضحايا

خالل مشاركته القتال في الصراع داخل سورية، ( تاجو)الملقب " ليث فريد علي"قضى الشاب الفلسطيني 
الفلسطينيين  وهو من أبناء مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، مما يرفع حصيلة الالجئين

 . ضحية( 4532)الذين قضوا منذ بداية الصراع الدائر في سورية إلى 

 
 التطورات آخر

يعاني مرضى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق من أوضاع صحية غاية في القسوة، حيث 
تلقي الذي يسيطر على مساحات واسعة من المخيم بالتضييق عليهم ومنعهم من " داعش"يقوم تنظيم 

 .العالج داخل المخيم أو مناطق سيطرة المعارضة

القيادة العامة بمنع المرضى من  –فيما تستمر حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
الخروج لتلقي العالج في مشافي دمشق، وذلك منذ أن فرضت حصارها المشدد على مخيم اليرموك قبل 

 .يوما   (3344)

فلسطينيا  كانوا قد قضوا إثر الحصار المفروض على مخيم اليرموك لالجئين الجئا   393يذكر أن 
 .تغذية والرعاية الطبيةالالفلسطينيين نتيجة نقص 
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وفي السياق، أكد مراسل مجموعة العمل في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق سماع صوت 

 .نه لم يعرف مصدرهانفجار ضخم سمع بوضوح في ساعات الفجر األولى، إال أ

ووفقا  لمراسلنا فقد سمع صوت االنفجار عند الساعة الثانية من فجر اليوم، إال أنه لم يتسن له معرفة 
 .مصدر االنفجار

القيادة العامة على مخّيم  –يذكر أن المخيم يخضع لحصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
حين يعاني من تبقى من األهالي داخل المخيم من تنظيم على التوالي، في ( 3343)اليرموك لليوم 

 .2135نيسان  –الذي يسيطر على مساحات واسعة من المخيم مطلع إبريل " داعش"

 إلى ذلك، أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب سورية أن الالجئين الفلسطينيين في المزيريب جنوب سورية

 .اف البحيرة التي كانت تغذي السكان في المنطقةيعانون من نقص حاد في مياه الشرب، وذلك بعد جف 

وذكر مراسلنا أن السبب الرئيسي لجفاف بحيرة المزيريب هو كثرة حفر األبار االرتوازية حولها فقد فاق 
عدد األبار المئة بئر، وأضاف أن استغالل أصحاب هذه األبار يفاقم من معاناة األهالي، حيث 

 .اه فكانت سلعة مربحة لهم على حساب السكانيتحكمون بأسعار وأجور تعبئة المي

يوما ، ( 3212)كما يعاني الالجئون الفلسطينيون في مخيم درعا جراء قطع الجيش النظامي للمياه منذ 
 .فتأمين مياه الشرب أصبح هما  يوميا  لألهالي لصعوبة تحصيلها
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والمنظمات الدولية واألونروا بالتدخل فيما جدد أبناء مخيم درعا المحاصرين مطالبتهم لألطراف المعنية 

الفوري لحل هذه المأساة، وخاصة اللجنة الدولية للصليب االحمر ألنها تعتبر تأمين المياه النظيفة 
للمناطق التي تعاني من األزمات من أولويات عملها، وضرورة التحرك لعدم دخول المخيم في كارثة 

 .بسبب تلوث المياهإنسانية يتخللها انتشار األمراض واألوبئة 

 2132يوليو  –تموز  22سورية إحصائيات وأرقام حتى _فلسطينيو#

 .امرأة( 344)حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( 4532)• 

 .امرأة( 312)معتقال  فلسطينيا  في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم ( 3423)• 

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل يومه  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 
 .على التوالي( 3343)

الجئا  والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في ( 394)• 
 .مخّيم اليرموك

 .يوما  ( 3153)يوما  وعن مخّيم اليرموك منذ ( 3212)منذ أكثر  انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر• 

يوما ، والمخّيم يخضع ( 3535)أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ • 
 .يوما  ( 292)لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 

، في حين يقدر عدد 2134 ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية( 25)حوالي • 
آالف، ( 4)ألف، وفي مصر ( 32)ألف، وفي األردن ( 43)الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 

 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 2)وفي تركيا 


