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 أزمة من يشتكون جرمانا مخيم وأهالي سورية، في قضى فمسطيني طفل"
 "خانقة مياه

 
 
 
 
 
 
 

 "النيرب مخيم استهداف جراء قضى ،"هود شيخ محمود يوسف"الطفل "

 
 
 .النيرب مخيم عمى قصف •
 . الحصار عمى لمتغمب المباني أسطح يزرعون اليرموك أهالي •
 . اليرموك مخيم إلى الغذائية المساعدات إدخال استمرار •
 . متعددة اقتصادية أزمات من يعانون زينب السيدة مخيم سكان •
 .درعا مخيم في قضت فمسطينية ضحية" 761" •
 .المشفى إلى سريالنكا في معتقل الطعام عن مضرب سوري فمسطيني الجئ نقل •
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 ضحايا
 في الفمسطينيين لالجئين النيرب مخيم استيداف جراء قضى ،"ىود شيخ محمود يوسف"الطفل
 . الياون بقذائف حمب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الميدانية التطورات
 ما منو، متفرقة مناطق عمى القذائف من عدد وسقوط لمقصف أمس يوم النيرب مخيم تعرض
 ". حرب رياض"منيم عرف الجرحى من وعدد" ىود شيخ محمود يوسف"الطفل سقوط عن أسفر
 كبير ازدحام وسط اليرموك مخيم أىالي عمى الغذائية المساعدات بعض توزيع اليوم استؤنف فيما

 إلستكمال بحاجة مرضية حاالت منيا العديد المخيم، خارج إلى إنسانية حاالت إخراج تم فيما ،
 . دمشق مشافي في عالجيا

 بطاقتو يعمل التي فمسطين مشفى باستثناء العمل عن توقفت قد المخيم مشافي جميع أن يذكر
 المخيم عمى المفروض الحصار بسبب واألدوية الطبية والمستمزمات الكادر في نقص نتيجة الدنيا
 . أشير عشرة منذ
 الفترة خالل درعا مخيم في فمسطينية ضحية" 167" سقوط العمل مجموعة وثقت أخرى جية من

 ،2014 ابريل – نيسان شير نياية وحتى 2011 مارس – آذار في األحداث بداية من الواقعة
 .المخيم منازل من كبير عدد دمار إلى باإلضافة
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 المعيشي الوضع
 قبل من عمييم المفروض الحصار نتيجة الغذائية المواد ندرة من اليرموك مخيم أىالي عانى

 تسبب ما العامة، القيادة فمسطين لتحرير الشعبية لمجبية التابعة والعناصر النظامي الجيش
 .  الصحية والرعاية التغذية نقص بسببًً  شخصا( 147) ضحيتيا راح إنسانية، كارثة بحدوث

 فقاموا الغذاء في الحاصل النقص لتعويض بدائية أساليب إلتباع اليرموك الحصارأىالي دفع
 أنواع بمختمف المباني وأسطح العامة والحدائق الفارغة األراضي بزراعة العاممة اإلغاثية والييئات

 . الصيفية الخضروات
 والبنى األساسية لمخدمات مخيميم افتقار من جرمانا مخيم سكان اشتكى متصل سياق وفي

 . المياه وشح الكيرباء وشبكة الصحي كالصرف ، التحتية
 بعض في وألسابيع عديدة، أليام المخيم عن تنقطع المياه فإن"  السكان أحد إفادة وبحسب
 تعبئة معيا يمكن ال بحيث جدًا، محدودة ولساعات منخفض بضغط تكون تتوفر وحين. األحيان

 الصياريج من المياه شراء إلى األىالي دفع ما الفارغة، البيوت وخزانات الثالثة المخيم تخزانا
 العبء من زاد مما الماضية، األشير في عمييا الطمب ازدياد نتيجة مرتفعة بأسعار الجوالة
 استمرار جراء بينيم البطالة وانتشار الحال فقر من يعانون الذين المخيم أبناء عمى المادي
 . تعبيره حد عمى"سورية في الدائر الصراع

 أزمات من الفمسطينيين لالجئين زينب السيدة مخيم في الفمسطينية العائالت تشكو ذلك إلى
 األساسية المواد من العديد نقص إلى إضافة الغذائية المواد أسعار ارتفاع أبرزىا متعددة اقتصادية

 .طويمة لفترات الكيربائي التيار انقطاع من األىالي يعاني كما والمحروقات، كالخبز
 

  أهمي عمل لجان
 تحتوي مدرسية حقائب الشبابية والتنمية لإلغاثة جفرا مؤسسة وزعت" التعميم دعم برنامج ضمن"

 إيواء ومراكز قدسيا و جرمانا مخيم مناطق في طالب ستمائة من أكثر عمى قرطاسية، مواد
 .دمشق في الفمسطينيين الالجئين
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 الحد بيدف وذلك اليرموك، مخيم شوارع من القمامة أكوام وترحيل بتنظيف المؤسسة قامت كما
 . واألمراض األوبئة انتشار من
 

 سريالنكا
 التي األربعة السوريين الفمسطينيين الالجئين أحد" سكافي عمي" الشاب أمس يوم مساء نقل

 وضعو تدىور بسبب المشفى إلى 2014/ ابريل – نيسان/23 يوم السريالنكيو السمطات اعتقمتيم
 احتجازىم واستمرار اإلنسانية غير معاممتيم عمى احتجاجاً  الطعام عن إضرابيم نتيجة الصحي

 . العسكري بوسا سجن في
 مخيم من( عاماً  22")الشيابي حسام" ىم السيرالنكية السطات لدى المعتقمين أن ذكره الجدير

 مخيم أبناء من( عاماً  25" )السكافي عمي" ،(سنة 20) درعا مخيم من" حسين محمد"و اليرموك،
  درعا، في المزيريب بمدة من" الدالي إيياب و الحسينية،

 حقوق مؤسسات فيو ناشدوا سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة عبر نداءً  أطمقوا قد كانوا
 بتيمة السيرالنكية اتالسمط اعتقمتيم أن بعد عنيم لإلفراج التدخل المدني والمجتمع اإلنسان
 .مطارىا عبر أوروبا إلى السفر محاولتيم أثناء الشرعية، غير اليجرة

 لشؤون العميا المفوضية مطالبتيا سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة تجدد وبدورىا
 من فارين الجئين مع السيرالنكية السمطات إجراء معتبرة تجاىيم، مسؤولياتيا بتحمل الالجئين
 .الدولية واألعراف الدولي لمقانون مخالفاً  الطريقة بيذه الحرب


