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 "ُيعدم ناشط إغاثي من أبناء مخيم اليرموك رميًا بالرصاص" داعش"

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية. 

 قصف ليلي يستهدف المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح. 

 بإغالق منطقة قدسيا التي يقطنها مئات العائالت الفلسطينية  الجيش النظامي يستمر
 .السورية

 أزمات خانقة يعيشها الالجئون الفلسطينيون جنوب سورية. 

  األونروا المجتمع الدولي مسؤول عن توفير الدعم لالجئين الفلسطينيين وقرار تأجيل
 .العام الدراسي لم يُتخذ

  الفلسطينية السورية في مدينة كلس التركيةتوزيع مساعدات مالية على العائالت. 

 
 
 



 

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

 

 ضحايا
تناقلت صفحات موقع التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخبار مخيم اليرموك نبأ إعدام تنظيم 

من أبناء مخيم اليرموك رميًا بالرصاص، " إياد أيوب"للناشط اإلغاثي "داعش"الدولة اإلسالمية 
حوالي الشهرين أثناء محاولته الخروج من المخيم إلى منطقة وذلك بعد أن اعتقاله التنظيم منذ 

 .يلدا، فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى
أغسطس، نتيجة وذمة  –آب / 2من أبناء مخيم اليرموك يوم " أبو سعيد الحديدي" فيما قضى

 .ار ونقص الرعاية الطبيةرئوية ناجمة عن قصور في عمل عضلة القلب، وذلك بسبب الحص

 
 مخيم اليرموكفي  أبو سعيد الحديديمحاولة إتعاش 

وفي السياق أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق 
الجئًا في " 37"، في حين قضى 2402/يوليو  –ضحية خالل شهر تموز ( 04)سقوط نحو 

 .جراء استمرار الصراع الدائر في سورية، وذلك 2400الشهر ذاته في عام 
 

 آخر التطورات
تعرضت المزارع المحيطة بمخيم خان الشيح أوتستراد السالم يوم أمس لقصف مدفعي، حيث 
رباك بين أبناء المخيم وخاصة  ُسجل سقوط أربع قذائف على المنطقة، مما تسببت بحالة توتر وا 

محور أوتستراد السالم بين الجيش النظامي  األطفال منهم، فيما دارت اشتباكات عنيفة على
ويعاني أبناء المخيم من توتر الوضع األمني في المناطق .ومجموعات المعارضة المسلحة

 .المحيطة، جراء استهدافها بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية
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 مخيم خان الشيح

السوري يوم أمس بإدخال وباالنتقال إلى منطقة قدسيا في ريف دمشق سمحت قوات النظام 
يوليو  –تموز /  27كميات من الطحين والخضار، فيما تواصل تلك القوات إغالق البلدة منذ يوم 

، بسبب اختطاف أحد عناصرها من قبل مجموعات من المعارضة المسلحة، ُيشار أن 2402/ 
سبب القصف بلدة قدسيا تستقبل المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها ب

 .والحصار
جلين خصوصًا و  في غضون ذلك تشهد محافظة درعا عمومًا ومخيم درعا وتجمع المزيريب

غيابًا تامًا لمقومات الحياة، حيث يستمر انقطاع الماء والكهرباء عن تلك المناطق، في حين 
الوقود إن وجد يحاول األهالي تعويض ذلك باستجالب الماء من أماكن بعيدة، ودفع المال لشراء 

يضاف إلى ذلك أزمة مادة الطحين والتي أوقفت السلطات .لتشغيل بعض مولدات الكهرباء
وذلك بعد إغالق معبر نصيب الحدودي  ،األردنية إدخالها إلى مناطق سيطرة المعارضة قبل أيام

تمرار وقد حذر ناشطون من مغبة اس.الواصل بين سورية واألردن أمام قوافل المساعدات الغذائية
ذلك وأن محافظة درعا ستعيش أزمة حقيقية إن لم يتوفر حلول لذلك، عالوة على استمرار قصف 

ضحية من  702مخيم درعا والمزيريب والتي سقط خاللها ضحايا، حيث وثقت مجموعة العمل 
 .الالجئين الفلسطينيين في محافظة درعا

ساندرا ميتشيل، " األونروا"جئين وفي سياق مختلف قالت نائب مفوض وكالة الغوث وتشغيل الال
أنه لم ُيتخذ بعد أي قرار لتأجيل العام الدراسي الجديد، وأن القرار بيد المفوض »صباح االثنين، 

أن المفوض العام »وأشارت ميتشل « قرر وفقًا للوضع المادي لألونرواالعام لوحده والذي سيت
ر الدعم المالي الالزم، وأنه زار بعض لألونروا يجري اتصاالت مع جميع األطراف من أجل توفي
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الدول األجنبية والعربية وسيتحدث أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة، معتبرًة أن مسؤولية 
أن األونروا لديها »وأضافت « المجتمع الدولي توفير الدعم حتى إيجاد حل كامل لقضية الالجئين

نية وفقا ترتيبها ستحكم عملها في الفترة المقبلة أولويات في حال توقف الدعم وأن القضايا اإلنسا
من العاملين % 52مشيرًة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مثل تسريح  ،في ظل األزمة المالية

أن قرار تأجيل الموسم »وأكدت ميتشل « األجانب الذين يعملون بالعقود وتطوير بعض البرامج
سنرفع صوتنا عاليًا حتى "لجاري، مضيفًة الدراسي من عدمه سيتخذ قبل أو بعد منتصف الشهر ا

 .«نحصل على التمويل ونفتح المدارس في موعدها
 

 تركيا
وزعت لجنة فلسطيني سوريا في تركيا مساعداتها المالية على عائالت الالجئين الفلسطينيين 

 إلى ذلك يعيش حوالي عائلة، 027السوريين المتواجدين في مدينة كلس التركية، والبالغ عددهم 
الجئ فلسطيني سوري أوضاعًا قاسية جراء ضعف مواردهم المالية وانتشار  0444إلى  0444

 .البطالة، في ظل تكاليف معيشية عالية في بلد ولغة جديدة على حياتهم

 
 

 5102/ أغسطس  -آب  3فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 025444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 025244) •

لغاية يوليو " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 0444)
2402. 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 70)أكثر من  •
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وعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار الجيش النظامي ومجم: مخيم اليرموك •
يومًا على ( 722)يومًا، والماء لـ ( 572)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 302)

 .ضحية( 033)التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .ى التوالييومًا عل( 007)
( 020)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 520)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .لمعارضة عليه
 .من مبانيه%( 34)ر حوالي يومًا النقطاع المياه عنه ودما( 004)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح  -زاكية )باستثناء طريق 


