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تنظيم "داعش" يمهل المحاصرين غرب مخيم اليرموك للخروج ويغلق "
 "لليوم الثاني 15معبر الـ

 

 
 

 قضاء الجئ فلسطيني خالل مشاركته القتال في سورية •

 "رامي سليمان" للعام الرابع، األمن السوري يواصل اعتقال الالجئ الفلسطيني •

 2017يوليو  - " فلسطينياً سورياً قضوا خالل شهر تموز19" •

الجامعة األمريكية في بيروت تعلن عن منحة تدريبية لالجئين السوريين  •

 والفلسطينيين السوريين في لبنان

 تجمع عمال فلسطينيي سورية يقيم ورشة عمل في صيدا •

 ن جنوب دمشقفلسطين الخيرية" تواصل عملها لتأمين المياه لالجئين الفلسطينيي" •
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 ضحايا

المصري" أبو ليث منتصف الشهر الجاري إثر مشاركته  -قضى الشاب الفلسطيني "عماد عيسى علي 
في القتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد تنظيم "داعش" في سورية، وتم دفنه في مخيم السيدة 

 الية للنظام السوري.سرية حماة المو  زينب بريف دمشق، وهو أحد عناصر مجموعة "لواء القدس"

 
 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل جنوب دمشق، أن تنظيم الدولة "داعش" أعطى مهلة للمدنيين القاطنين في 
 .أحياء غرب مخيم اليرموك حتى يوم الخميس المقبل للخروج النهائي من المنطقة

ام مازال مغلقًا لليوم الثاني على باتجاه مناطق سيطرة هيئة تحرير الش 15وأضاف مراسلنا أن معبر الـ
مشيرًا إلى ورود أنباء عن حشد تنظيم داعش لعناصره للقيام بعمل عسكري  ،التوالي أمام خروج المدنيبن

 باتجاه حي القدم المحاذي لمخيم اليرموك.
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يشار إلى أنه ال يزال تنظيم "داعش"، يواصل تضييق الخناق على أهالي ساحة الريجة وشارعي حيفا 
فورية غرب مخيم اليرموك، تحت ذريعة خضوعهم لسيطرة هيئة تحرير الشام "فتح الشام سابقًا" من وص

خالل استمراره بفرض حصاره على تلك المنطقة، إلى جانب حصار قوات النظام السوري والمجموعات 
 الموالية له.

( عامًا، وذلك 39) "في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "رامي سليمان
من على حاجز قرب مدينة يبرود  2013 -7 -7بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم األحد 

 بريف دمشق، علمًا أنه مريض في الكلى ويحتاج لعناية خاصة.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم 
ثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير تو 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون 1631المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 ( معتقلة.103النظام السوري منهم )

" 19وعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن "من جانب آخر، أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجم
" الجئًا نتيجة طلق ناري، والجئ 16يوليو الماضي، بينهم " –الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر تموز 

 توفى بسبب القصف، وآخر مات جراء التفجير، وشخص قضى حرقًا.

 2017موز من عام وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر ت
" في حماة، والجئ في درعا، 3" قضوا في ريف دمشق، و"10توزعوا حسب المكان على النحو التالي: "

وآخر قضى في دمشق، وشخصان لم يعرف مكان مقتلهما، في حين قتل شخص في الرقة، والجئ في 
 حلب.

ب الجامعيين في لبنان عن وفي لبنان، أعلنت الجامعة األمريكية في بيروت بالتعاون مع ملتقى الطال
 منحة تدريبة لالجئين السوريين والفلسطينيين السوريين في لبنان.

شهور في عدة اختصاصات منها "تدريب المعلمين"  6وقالت الجامعة أن برنامجه التعليمي يمتد لمدة 
ط، تعليم حضاني، تعليم ابتدائى، تعليم متوس -ساعة  120دورات لكل اختصاص إجمالي  4وتشمل 

 تعليم ثانوي، وتعليم )صعوبات التعليم(.
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إدارة المكاتب،  -ساعة 120دورات لكل اختصاص إجمالي  4دورات إدارية وتشمل وأعلنت ايضًا عن 
 وإدارة المشاريع، كما أعلنت عن دورات باللغة االنكليزية في أربع مستويات.

إللتحاق في برنامجها على موقع وأشارت الجامعة إلى ضرورة تعبئة بيانات األشخاص الراغبين با
 .2017أيلول /سبتمبر لعام  20الجامعة، وأضافت أن آخر وقت لتقديم الطلبات 

 
وكانت مجموعة العمل قد أشارت في تقاريرها، إلى تأثر العملية التعليمية بالعموم جراء األوضاع الكارثية 

األشخاص الذين لديهم إمكانية  في سورية، حيث توقف الكثير من المدارس عن العمل، وتراجعت نسبة
 .2015في عام  %75قبل الحرب إلى أقل من  %95التعلم من 

وفي صيدا جنوب لبنان، وتحت عنوان "أهمية العمل الجماعي في العمل النقابي" نظم تجمع عمال 
أغسطس الجاري بمقر جمعية اإلصالح في مدينة صيدا ورشة  -آب  26فلسطينيي سورية يوم األحد 

عضاء مكاتبه في لبنان، بحضور عدد من المؤسسات المدنية ووفد من التجمع الدولي عمل أل
 .للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية و أعضاء من تجمع معلمي فلسطينيي سورية

تناولت ورشة العمل أهمية العمل الجماعي وأثره في العمل النقابي، وتعزيز قدرات النقابات والعمال على 
فة التحديات، وتطرقت الورشة إلى تاريخ العمل النقابي الفلسطيني وأهميته، والدور الذي لعبه مواجهة كا

 في حماية العمال والدفاع عن مطالبهم االقتصادية، والنضال من أجل تشريعات خاصة بحماية العمال.

وتخلل ورشة العمل عرض بوربوينت ألهم إنجازات التجمع وانجازاته وآلية عمله، منذ انطالقته عام 
 وحتى اليوم ودور التجمع في خدمة عمال فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان. 2014
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 لجان عمل أهلي 

للعائالت النازحة  تواصل هيئة فلسطين الخيرية جنوب العاصمة دمشق، تقديم خدماتها اإلغاثية والطبية
من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا، بيت سحم، ببيال، حيث يعمل قسم الخدمات في الهيئة على 
تعبئة مياه اآلبار لالجئين الفلسطينيين النازحين وبشكل يومي، كما تواصل الهيئة عملها على تأمين مياه 

 ة المياه المنشئة حديثًا أمام مركز الهيئة.الشرب "الفيجة" لجميع األهالي في المنطقة عبر وحد

من جانبها أكدت هيئة فلسطين الخيرية في تقريرها الشهري الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل 
عائلة استفادت من تعبئة المياه خالل شهر يوليو الماضي أي ما  540الفيس بوك( أن )االجتماعي 

 655شيرة إلى أن وحدة مياه الفيجة التابعة للهيئة قدمت نحو برميل مياه خالل الشهر، م 2460يقارب 
 برمياًل من مياه الفيجة خالل شهر يوليو الماضي استفاد منه جميع أهالي منطقة جنوب دمشق.

ونوه التقرير إلى أن الهيئة خصصت مطلع الشهر المنصرم سيارة حملت على متنها خزانات مياه 
يصال المياه إلى جميع أحياء جنوب دمشق خاصة منها المناطق صالحة للشرب "مياه فيجه"، بهدف إ

 .المكتظة بالسكان، وللتخفيف من معاناتهم اليومية في تأمين مياه الشرب

 

 2017أغسطس  – آب 28فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )3569) •
 امرأة.

 ( امرأة.103( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1632) •
القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

 ( على التوالي.1503يومه )
ذية والرعاية الطبية بسبب الحصار ( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغ197) •

 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.
( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1240انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •

 ( يومًا.1081)
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( يومًا، والمخّيم 1576أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.329امي منذ أكثر من )يخضع لسيطرة الجيش النظ

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

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


