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 "داعش" يفرض قيوداً على المواد التعليمية لطلبة مخيم اليرموك في يلدا، وطلبة الجامعات الف لسطينيين يناشدون إخراجهم من جنوب دمشق"

 
 مشقحملة تلقيح ضد مرض الحصبة في مدرسة الجرمق البديلة جنوب د •
 األونروا تقوم بتعبئة بطاقة الصراف اآللي لف لسطينيي سورية في لبنان •
 جفرا تواصل توزيع المساعدات على أهالي مخيم اليرموك جنوب دمشق وتقيم معرضاً فنياً لألطف ال •
 تحت عنوان "شهداء مخيم اليرموك" انطالق مسابقة بكرة القدم في يلدا •
 والتنمية تستمر بتقدم خدماتها الطبية واإلغاثية ألهالي تجمع المزيريبهيئة ف لسطينيي سوريا لإلغاثة   •



 

 التطورات آخر

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن تنظيم داعش فرض قيودًا جديدة على 
طلبة مخيم اليرموك الذين يتعلمون في المدراس البديلة في البلدات المجاورة، حيث يقوم عناصر 

بيت سحم(، وذلك  –ببيال  –بتفتيش دفاتر الطالب والتالميذ أثناء عودتهم من مدارس )يلدا  التنظيم
بحثًا على مواد تعليمية مشبوهة مثل مادة التربية القومية التي تدرس بمدارس النظام السوري_ على 

 .حد تعبيرهم

إلى بلدة يلدا لعدم وكان التنظيم منع الطلبة والمعلمين القاطنين في مخيم اليرموك من الخروج 
وشّدد من إجراءاته على العابرين إلى يلدا،  ،تمكينهم من مواصلة التعلم والتعليم في المدارس البديلة

إال أنه عاد وتراجع عن قراره بعد لقاء وفد شعبي من أهالي مخيم اليرموك مع قيادات تنظيم الدولة 
 "داعش" جنوب دمشق.

ارًا يطلب من جميع القاطنين في مناطق سيطرته جنوب من جانب آخر، أصدر تنظيم "داعش" قر 
العاصمة السورية دمشق، في أحياء الحجر األسود والعسالي والتضامن ومخيم اليرموك، من الذين 

قنابل أو غيرها من جميع أنواع األسلحة األخرى واألجهزة الالسلكية"،  - يملكون السالح "مسدس
 ونوع السالح. التوجه إلى المحكمة العامة وتسجيل رقم

 13ة العامة التابعة له من تاريخ فيما حدد التنظيم المدة الزمنية في بيانه الصادر عن المحكم
أكتوبر القادم، منوهًا إلى أن من ال يلتزم بالقرار  -تشرين األول  1سبتمبر الحالي ولغاية  - أيلول

 سيعرض نفسه للمساءلة األمنية.

ش" يعيش حالة من التخبط نتيجة وجود انقسامات حادة في صفوفه الجدير بالتنويه أن تنظيم "داع
 على خلفية حصول تفاهمات واتفاقيات بين التنظيم والنظام السوري.

ومن وجه آخر لمعاناة الطالب الفلسطينيين في سورية، ناشد ناشطون فلسطينيون منظمة التحرير 
طالبًا فلسطينيًا ممن قبلوا  50ى إخراج الفلسطينية والمعنيين بملف التعليم جنوب دمشق، العمل عل

للتسجيل قبل انتهاء يوم أمس اإلثنين، باعتباره آخر موعد  DTCفي الجامعات السورية ومعهد 
 للتسجيل في الكليات والجامعات السورية.



 

يأتي ذلك في ظل منع النظام السوري وأجهزته األمنية خروج الالجئين الفلسطينيين من مخيم 
اليرموك، في حين يتم خروج الطلبة من المنطقة الجنوبية بعد التنسيق وموافقة األجهزة االمنية 

 .السورية

لسطينيين الذين ٌيشار إلى أن الحرب في سورية ال تزال تؤثر بشكل مباشر على التعليم لالجئين الف
يعيشون فيها، فالصراع السوري حدَّ بشكل كبير من فرص الشباب واألطفال في الحصول على 
التعليم، بسبب الحصار والقصف وسوء األوضاع األمنية في سورية، وسيطرة داعش على مخيم 

 اليرموك وسياسة التضييق التي يتبعها على األهالي.

%  75طالبة، و  طالباً  1900لجرمق البديلة يقارب نحو الجدير ذكره أن عدد الطالب مدرسة ا
 منهم من الجنسية الفلسطينية.

 
في غضون ذلك، نفذت الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة السورية حملة تلقيح ضد مرض 
 الحصبة بمدرسة الجرمق البديلة في بلدة يلدا جنوب العاصمة دمشق، تستمر الحملة أربعة أيام

 سنوات. 10أعوام و 6ال الذين تتراوح أعمارهم بين تستهدف األطف

من جانبه بيَّن أحد الكوادر الطبية أن حملة التلقيح تندرج في إطار المحافظة على صحة األطفال 
ضد أمراض الطفولة الخطرة التي تؤثر سلبًا على نموهم وتطورهم بشكل سليم ومعافى، علمًا أن 

األمراض الخطرة والسريعة االنتشار خاصة في المناطق مرض الحصبة وشلل األطفال يعتبران من 
 المحاصرة، التي تعاني من نقص في األدوية والعناية والمستلزمات الطبية.



 

 
وفي لبنان، قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين 

إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة من بدل ( 100$السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ )
 لكل شخص.( 27$( ألف ل.ل، حوالي )40بدل طعام )و  سورية،

( ألف، بحسب 31يشار إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

 

 لجان عمل أهلي 

ب دمشق توزيعها السلل الغذائية على أهالي مخيم اليرموك ضمن إحصاء تواصل مؤسسة جفرا جنو 
وتدقيق المكتب اإلغاثي ألهالي المخيم جنوب دمشق، وقالت المؤسسة أنها ستعمل حتى نهاية 

 االسبوع على استكمال وإتمام كامل العدد والبدء من جديد في بداية االسبوع القادم.

ل التابع لمؤسسة جفرا معرضا فنيًا جنوب دمشق، وتضمن إلى ذلك، أقام مركز جفرا صديق الطف
المعرض الذي جاء تحت عنوان "أيد صغيرة بترسم وطن" أشغااًل يدوية من نتاج أطفال المركز في 

 العطلة الصيفية، وبحضور عدد كبير من الطالب وأهاليهم.

طينيي سورية وفي جنوب دمشق أيضًا، وتحت عنوان "شهداء مخيم اليرموك" افتتحت هيئة فلس
لإلغاثة والتنمية، ونادي جنين الرياضي يوم أول أمس السبت دوري كرة القدم للرجال على أرض 
ملعب مركز وتد في بلدة يلدا جنوب دمشق، حيث افتتح الدوري بلقاء جمع بين فريقي الشمال 



 

ن الرياضي نادي جني التقىواإلخاء، انتهت المباراة بالتعادل اإليجابي لهدف مقابل هدف، فيما 
أهداف مقابل  5بنظيره فريق القدس في المباراة الثانية، التي انتهت بفوز مستحق لنادي جنين بـ 

2. 

أما في جنوب سورية، حيث تستمر هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية تقديم خدماتها الطبية 
( 60لت الهيئة بصرف )( عائلة فلسطينية، وتكف1700ألهالي تجمع المزيريب الذي يقطنه قرابة )

وصفة دوائية مجانية لعدد من المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، بقيمة أربعة آالف ليرة سورية 
 تصرف لمدة أربعة أشهر.

ومؤسسة السراء  iHHكما وزعت هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية بالتعاون مع مؤسسة 
من العائالت الفلسطينية النازحة من مخيم درعا سلة غذائية على عدد  100االنسانية،  لإلغاثة

 إلى بلدة المزيريب.

هذا ويشكو أبناء مخيمات درعا والمزيريب من توقف وصول أية مساعدات إليهم منذ فترة طويلة، 
 .ويعيش معظمهم في حالة مزرية

 
 2017سبتمبر  -أيلول  18فلسطينيو سورية #إحصائيات وأرقام حتى 

الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم  ( حصيلة الضحايا3586) •
 ( امرأة.462)

( 103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1637) •
 امرأة.



 

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1524يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1261انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1101)

( يومًا، والمخّيم 1597العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من •
 ( يومًا.348يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ر )وفي مص


