
 

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

 

 

 
 

 
 

 "6102يوليو  -فلسطينيًا قضوا في سورية خالل شهر تموز27 "
      

 
 

 نتيجة غارة استهدفت منزله وسط مخيم خان " ليث حسين الخالدي" قضاء الفلسطيني

  الشيح

  استهدفت مخيم خان الشيحضحية وعدد من الجرحى جراء غارات جوية  

 قصف بقذائف الهاون يستهدف مخيم درعا جنوب سورية  

 داعش يُصدر قراراً بإغالق المدارس داخل اليرموك ويضيق الخناق على المدرسين 

 تجبر المئات من طالب فلسطينيي سورية على ..انقطاع الطرقات وارتفاع تعرفة المواصالت

 ترك جامعاتهم ومدارسهم
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 احصائيات

الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تموز " 72"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 
الجئين بسبب القصف، والجئان قضوا تحت التعذيب في سجون " 9"، بينهم  7102/يوليو  -

النظام السوري، كما قضى الجئ جراء التفجير، فيما توفي الجئ برصاص قناص، وآخر بسبب 
 .طبية والحصار، وشخص خطف ثم قتلنقص الرعاية ال

يوليو الفائت  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل تموز 
( 2)الجئين، و ( 01)في ريف دمشق قضى : توزعوا حسب مكان وفاتهم على النحو التالي

شخصان توفيا في الجئين في أماكن متفرقة، و ( 5)الجئين في حلب، والجئان في دمشق، و
 .صيدا جنوب لبنان، والجئان في درعا، والجئ قضى في درعا

" 0015"يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية بلغ 
 .الجئًا، وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 ضحايا

نتيجة غارة استهدفت منزله وسط مخيم خان " ليث حسين الخالدي" قضى الالجئ الفلسطيني
 .الشيح لالجئين الفلسطينيين، والتي أدت إلى إصابة اثنين آخرين
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 آخر التطورات

غارتها على مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  –يعتقد أنها روسية  –جددت طائرات حربية 
ة السوق القديم بالقرب من جامع الهدى وسط في ريف دمشق، حيث استهدفت صباح اليوم منطق

صابة اثنين آخرين بجروح، باإلضافة إلى " ليث الخالدي"المخيم، ما أسفر عن قضاء الشاب  وا 
 .وقوع دمار هائل في منازل ومحال المدنيين

يوليو الماضي،  –يذكر أن المخيم يتعرض لالستهداف المباشر وبشكل متكرر منذ مطلع تموز 
قوع العشرات من الضحايا والجرحى، وذلك بالرغم من خلوه التام من تواجد ما أسفر عن و 

 .عسكري، حيث يعتبر المخيم ملجأ لمئات األسر النازحة عن البلدات المجاورة

 
وباالنتقال إلى جنوب سورية تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين لقصف بعدد من قذائف 

 .المخيم اقتصرت أضرارها على المادياتالهاون التي استهدفت مناطق متفرقة من 

إلى ذلك تستمر معاناة أهالي المخيم، وذلك بسبب غياب الخدمات الصحية واإلغاثية عنهم، 
 .حيث لم تصل أي مساعدات إليهم منذ أكثر من عامين

من مباني المخيم تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي بسبب القصف %( 21)الجدير بالذكر أن 
 .استهدف المخيم والذي استخدمت فيه معظم أنواع القذائف والبراميل المتفجرةالمتكرر الذي 

وفي جنوب دمشق أصدر تنظيم داعش مؤخرًا قرارًا جديدًا يقضي بإغالق كافة المدارس داخل 
مخيم اليرموك، ومنع الكادر التدريسي من ممارسة عملهم إال عن طريق التنظيم، وجاء ذاك 

ظيم الدولة جميع المدرسين في اليرموك وأبلغهم بجملة من القرارات التي القرار بعد أن استدعى تن
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، كما طالب داعش من 7102_  7102تتعلق بالعملية التعليمية للسنة الدراسية القادمة 
المدرسين الذين يريدون العمل بصفة مستخدم مدني وبدون أي ارتباط مع التنظيم، أن 

ليرة ( 75111)بوع من تاريخ اإلعالن وبراتب شهري لتسجيل اسمائهم خالل فترة أس يبادروا
 .سورية

فيما أكد عدد من الناشطين أن قرار داعش يضيق الخناق على المدرسين وينعكس سلبًا على 
طالب وطالبة داخل المخيم، وخاصة إذا ما قرر هؤالء مغادرة المخيم ( 0511)مستقبل حوالي

 (.يلدا، ببيال، بيت سحم)واالنتقال للدراسة في المناطق المتاخمة له 

ُيشار إلى أن الوضع التعليمي في مخيم اليرموك يعاني أزمة حقيقية في ظل ممارسات تنظيم 
داعش وفرض أجنداته الخاصة على األهالي المحاصرة، واستمرار حصار الجيش النظامي 

ليه، إال أن والقيادة العامة المفروض على المخيم، وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة االهالي إ
أبنائه أصروا على متابعة العملية التعليمية فيه من خالل إنشاء مراكز ومدارس تعليمية بديلة، 
حيث شهد اليرموك خروج ودخول العديد من الطالب المحاصرين فيه لتقديم امتحانات الشهادة 

 .اإلعدادية والثانوية

 
ي سورية من صعوبات كبيرة في تأمين وفي السياق يعاني الطالب أبناء المخيمات الفلسطينية ف

الموصالت للوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم خارج مخيماتهم، حيث تتركز المعاناة ما بين 
ارتفاع تعرفة المواصالت إن وجدت حيث ال يستطيع األهالي تأمين تكلفة المواصالت بشكل دائم 



 

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

 

يلة، أو اقتصار دوامهم على ألبنائهم مما دفع الطالب للذهاب مشيًا على األقدام لمسافات طو 
 .أيام محددة من األسبوع أو الشهر كما هو الحال مع كثيرين من طالب الجامعات

في حين أدى انعدام المواصالت إلجبار المئات من الطالب على ترك جامعاتهم ومدارسهم، كما 
هو الحال في مخيم اليرموك، ومخيم خان الشيح بريف دمشق، حيث يخضع مخيم اليرموك 
لحصار شامل يمنع منه الطالب من الخروج والعودة إلى جامعاتهم أو ثانوياتهم، في حين يسمح 
بشكل استثنائي لطالب الشهادات الرسمية بالتوجه إلى مراكز االمتحانات خارج المخيم، أما في 
مخيم خان الشيح فتقوم حواجز الجيش النظامي بإغالق جميع الطرقات الواصلة بين المخيم 

" خان الشيح -زاكية"العاصمة دمشق، األمر الذي أجبر الطالب على سلوك بعض طريق ومركز 
 .الفرعي بالرغم من خطورته العالية على أرواحهم

 

 6102/ أغسطس  –آب / 3/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئ فلسطيني سوري في األردن (15500)  •
 .الجئ فلسطيني سوري في لبنان (42,500)  •
لغاية " األونروا"الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6000)  •

 .7105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة (1000)  •
 .7102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 29)أكثر من  •
الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار : مخيم اليرموك •

يوم، والماء لـ ( 0710)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0017)لليوم 
 .ضحية( 082)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 297)

لي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوا: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 995)
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يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0082)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 812)حوالي : مخيم درعا •
وضع هادئ نسبيًا ال: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


