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 الجئ فلسطيني سوري قضوا حتى نهاية يوليو 2402: مجموعة العمل"
 "الماضي

 
 

 
 أحد أعضاء تجمع أبناء الٌرموك ٌقضً برصاص مجهولٌن فً المخٌم. 
 على غزة، " اإلسرائٌلً"لسطٌنً سوري ٌقضً إثر قصف جٌش االحتالل ف

 .وآخر فً سورٌة
  إغالق الطرق الواصلة بٌن مخٌم خان الشٌح والمناطق المجاورة وسط قصف

 .ٌستهدف تلك المناطق

 وفد المبادرة من أجل مخٌم الٌرموك ٌعقد سلسلة اجتماعات. 

  مخٌم النٌرب فً حلب بال كهرباء منذ أكثر من عام ونصف، وسط انقطاع مٌاه

 .الشرب واالتصاالت

 

 "طيساراًا 
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 ضحايا
أحد أعضاء تجمع أبناء اليرموك إلطالق رصاص فجر األمس من جية " بياء صقر"تعرض 

مجيولة وذلك أثناء تجولو في شارع اليرموك الرئيسي بالقرب من مسجد الوسيم، حيث نقل عمى 
إثرىا إلى مشفى فمسطين حيث قضى ىناك متأثرًا بإصابتو، فيما قضى الشاب الفمسطيني السوري 
عبد اهلل حماد أبو شباب في مدينة غزة يوم أمس وىو يسعف الجرحى في حي الشجاعية بمدينة 

غزة عمى إثر قصف لمطائرات الصييونية يذكر أن الشاب ىو من أبناء مخيم درعا جنوب 
 .من أبناء مخيم السبينة" محمود خميس صالح"سورية، إلى ذلك قضى الالجئ 

 
 بهاء صقر

 إحصائيات
أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين في 

الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل األحداث الدائرة في سورية وذلك حسب " 2402"سورية قد بمغ 
 ..2014تّموز – إحصائياتيا الموثقة حتى نياية يوليو 

الجئًا فمسطينيًا خارجيا، " 37"الجئًا فمسطينيًا داخل سورية و" 2365"حيث قضى وفقًا لممجموعة 
الجئًا قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفمسطينية، " 1627"أما داخل سورية فقد سجل 

 .الجئًا قضوا خارج مخيماتيم وتجمعاتيم في سورية" 693"و
أثناء محاولتيم الوصول إلى البمدان " 35"الجئًا فمسطينيًا خارج سورية منيم" 37"فيما قضى 

األوروبية ىربًا من األوضاع المأسوية في سورية، واثنان منيم قضوا إثر قصف قوات االحتالل 
 .اإلسرائيمي لمنازل المدنيين في قطاع غزة
 :اإلحصائيات التفصيمية عمى الرابط التالي

http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/7-2014statistics3.pdf 

http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/7-2014statistics3.pdf
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 آخر التطورات
قصف مدفعي عنيف استيدف محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، فيما 

قام الجيش السوري النظامي بإغالق المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح الواصل مع زاكية وذلك بعد 
 التابع لمجيش 137استيدافو بالقذائف وسط أنباء تفيد عن قنص ىذا الطريق من قبل الفوج 

النظامي، أما في دمشق فقد عقد وفد المبادرة من أجل مخيم اليرموك سمسمة اجتماعات في 
المخيم لمحاولة تثبيت بنود المبادرة وتفعيميا عمى األرض وضرورة عمل المجنة األمنية لضبط 
الفمتان األمني داخل المخيم بالتوافق مع الكتائب المسمحة خاصة بعد يوم من اغتيال عضو 

الداعي لتحييد مخيم اليرموك، ومن المنتظر القيام بتطبيق أولى " بياء صقر"تجمع أبناء اليرموك 
بنود المبادرة بأن تعمل االدارة المحمية لمخيم اليرموك بـ التعاون إلزالة السواتر عمى مدخل مخيم 

اليرموك وتنظيف شارع اليرموك من جية الجسر إلى ساحة الريجة تمييدًا لمخطوة الثانية وىي 
. عودة األىالي إلى المخيم

وفي حمب يعاني مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين من انقطاع تام لمتيار الكيربائي منذ ما 
يقارب السنة وثمانية أشير، حيث اضطر األىالي إلى شراء الكيرباء عبر المولدات الخاصة 

$" 1"ليرة سورية أي ما يقارب " 175"ساعات إلى " 6"والتي وصمت قيمة االشتراك لمدة 
باستطاعة تكفي لإلنارة فقط دون تشغيل البرادات المنزلية أو آالت الغسيل، مما أدى لحرمان 
األىالي من أي إمكانية لتبريد المياه خاصة في أيام الحر، فيما وصل سعر قالب الثمج إلى 

 .ليرة سورية" 100"حوالي 
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أما عن المياه فما يزال أىالي المخيم يعانون من شح كبير بمياه الشرب منذ عامين مما اضطر 
 ليرة سورية 250الكثير إلى االشتراك بحفر آبار لممياه وجعميا مدخل لرزقيم ببيع الماء بسعر 

لخزان سعة األلف ليتر، إلى ذلك يعاني المخيم أيضًا من انقطاع االتصاالت األرضية منذ بدء 
اليجوم عمى مدينة حمب من قبل قوات المعارضة فقد سيطرت فصائل المعارضة عمى المناطق 

 .المحيطة بالمخيم والذي يقع فييا مقسم اليواتف الذي يتبع المخيم لو منذ سنتين تقريباً 
 

 لجان عمل أهلي
قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتوزيع عبوات من حميب األطفال في مخيم 

اليرموك الذي يدخل حصاره عامو الثاني حيث تمنع حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية 
 ويذكر أن المخيم يعاني من نقص حاد في ،القيادة العامة دخول المواد األساسية إليو– الشعبية 

 .المواد الطبية والغذائية بسبب استمرار الحصار عميو

 
 توزريع عبوات حليب األطفال في مخيم اليرموك


