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 "الجئة فلسطينية على األقل قضين بسبب الحرب في سورية (452)"

      

 
 

 أحد أبناء مخيم اليرموك يقضي نتيجة الحصار وسوء الرعاية الطبية  

  آالف عائلة فلسطينية 6اشتباكات وقصف مدفعي يستهدف بلدة قدسيا التي نزح إليها  

  عليها" داعش"أهالي مخيم اليرموك يتوقفون عن إرسال أبنائهم للمدارس بسبب سيطرة 

 فلسطينيو سورية في البقاع يعتصمون ضد قرارات األونروا 
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 ضحايا

نتيجة تدهور حالته وعدم توفر العالج داخل المنطقة " أبو ناصر حمود" قضى الالجئ الفلسطيني
 .وارتفاع أسعار األدوية الالزمة لعالجه الجنوبية

 
المعنية بنقل أخبار ( الفيسبوك)إلى ذلك كانت العديد من صفحات موقع التواصل االجتماعي 

" أبو ناصر" فلسطينيي سورية قد أطلقت منذ عدة أيام نداًء من أجل تقديم المساعدة النقاذ حياة
ي، ما يسمى بالعالج بالقسطرة الوريدية، محيطي مركزي وريد (tpn) الذي كان يحتاج إلى كيس

إال أن حصار النظام السوري والفصائل الفلسطينية  ،($011)ساعة أي ما يعادل الـ 42كل 
 .الموالية له للمنطقة الجنوبية ومخيم اليرموك حالت دون تأمين إدخال الدواء وتكاليف العالج له

الذين قضوا بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين 
وذلك بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي  ،ضحية 081بلغ حوالي 

 .سورية

 

 آخر التطورات

أكد فريق اإلحصاء والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق حتى يوم 
 .الجئة فلسطينية بسبب الحرب في سورية( 254)قضاء  4102سبتمبر | أيلول  40األربعاء 
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االشتباكات والتعذيب حتى و  وعن أسباب الوفاة تشير إحصاءات مجموعة العمل إلى أن القصف
الموت في السجون السورية من أبرز األسباب التي أدت إلى قضاء الالجئات الفلسطينيات في 

 .سورية

 
المجموعة إلى أن العدد مرشح لالزدياد بشكل كبير، حيث فيما ينوه فريق اإلحصاء والتوثيق في 

أن األرقام المعلنة هي ما تمكنت المجموعة من توثيقه في حين هناك العديد من الضحايا التي لم 
توثق بسبب تكتم ذويها عن اإلعالن عنها، وذلك خوفًا من تعرض العائلة لمضايقات األجهزة 

 .األمنية

آالف عائلة فلسطينية  2رضت بلدة قدسيا التي نزح اليها حوالي وباالنتقال إلى ريف دمشق تع
معظمها من مخيم اليرموك بدمشق، للقصف بالمدافع الثقيلة وقذائف الهاون، ما أدى إلى سقوط 
ضحية وجرح عدد من المدنيين، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة 

النظام على أطراف بلدة قدسيا في ريف دمشق، أسفرت عن  التابعة للمعارضة السورية وقوات
 .مقتل عدد من قوات النظام

هذا ويعيش المحاصرون عمومًا والالجئون الفلسطينيون خصوصًا في بلدة قادسيا حصارًا خانقًا 
منذ أكثر من عام، حيث يفرض النظام السوري طوقًا على البلدة عالوة على قصف وقنص عدة 

منع خروج ودخول األهالي إال بشروط محددة من قبل عناصر األمن والجيش مناطق بالبلدة و 
 .السوري على الحواجز
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إبريل | الذي سيطر على مخيم اليرموك منذ مطلع نيسان " داعش"في غضون ذلك يستمر تنظيم 
، بمسلسل التضييقات على أهالي المخيم المحاصرين، حيث طالت جرائمه المتنفس 4105

 .مخيم وهي المدارس البديلةاألخير لطالب ال

بمنع افتتاح المدارس للطلبة في المخيم، ليأتي " داعش" حيث أكد ناشطون قبل أيام قيام عناصر
 .بعد أيام فارضًا منهاجًا جديدًا على الطالب

 "داعش" تنظيم إلى تلك المدارس، التي يفرض فيهامن جانبهم امتنع األهالي عن إرسال أبنائهم 
 .بأفكاره على الطال

قد أغلق عددًا من المدارس وقام بحصرها بمدرسة واحدة للذكور " داعش"فيما أكد األهالي أن 
قرب مسجد ابراهيم الخليل في حي العروبة جنوب المخيم، ومدرسة واحدة لإلناث في منطقة 

 .الحجر األسود معقل التنظيم جنوب المخيم، وأقرَّ مناهج جديدة من إعداده

اعتصامًا أمام مكتب  4102سبتمبر / أيلول 40لسطينيو سورية يوم األربعاء أما في لبنان نّظم ف
وكالة األونروا في منطقة البقاع، رفضًا لقرارها األخير القاضي بتأخير دفع المستحقات المالية 

لفلسطينيي سورية في لبنان لشهر أيلول الجاري إلى شهر تشرين األول ( بدل إيواء، وبدل الطعام)
 .القادم

 



 

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

 

الجدير بالتنويه أن األونروا كانت قد أعلنت عبر رسائل أرسلتها إلى فلسطينيي سورية تبلغهم فيها 
أنه بسبب تجديد بطاقات الصراف اآللي سوف يتم دفع مستحقات شهر أيلول استثنائيًا مع 
مستحقات تشرين األول في منتصف شهر تشرين األول، كما أكدت في رسالتها على أنه سيتم 

سالة نصية خالل اليومين القادمين لحضور رب األسرة المسجل لديها، إلستالم البطاقة إرسال ر 
 .الجديدة

 

 1122/ سبتمبر –أيلول / 12/إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو سورية 

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

 .4105يوليو 
 .الجئ فلسطيني سوري في تركيا (8000)  •
 .الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة  (1000) •
 .4102ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 17)أكثر من  •
القيادة  -الجبهة الشعبية استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

( 0454)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0070)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 081)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 124)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 0122)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 0422)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 11)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 872)حوالي : مخيم درعا •
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هادئ نسبيًا مع  الوضع: 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 


