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مايو  -الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر أيار " 83:"مجموعة العمل"
 "تحت التعذيب" 01"بينهم .. في سورية 5102/

 
 

 قصف ليلي يستهدف مخيم خان الشيح. 
  قصف يطال المناطق المحيطة بمخيم درعا 

  الشهادة الثانوية في مخيمي النيرب وخان الشيح يبدؤون امتحاناتهم وسط قلق طالب
 وخوف األهالي

 ثالثة أعوام على اعتقال الطبيب هايل حميد في السجون السورية 

  رئيس هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات التركية يستغرب فرض
 دولته تأشيرات دخول على الفلسطينيين 

 ان فلسطينية سورية ومؤسسات أهلية لبنانية تبحث تقليصات الخدمات مع لج: لبنان
 األونروا

  توزيع مساعدات على الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية في مدينة كيليس
 التركية
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 ضحايا
 -الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر أيار " 83"أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن 

الجئين قضوا تحت التعذيب " 52"و الجئًا جراء إصابتهم بطلق ناري،" 51"بينهم  ،0251/مايو 
الجئين بسبب القصف، والجئ نتيجة الحصار وقلة ( 6)في سجون النظام السوري، بينما قضى 

ضحايا ألسباب غير معلومة، والجئ قضى برصاص قناص، والجئ إثر " 8"الرعاية الطبية، و
 .عد خطفها ومن ثم قتلهاالتفجيرات، وضحية قضت ب

مايو  -فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل شهر أيار 
الجئاً، ( 51)في دمشق وحدها قضى : المنصرم توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي

الجئًا ( 55)و، الجئ في درعاو  ،آخرين في حلب( 8)و الجئين في ريف دمشق،( 9)إضافة إلى 
 .قضوا في مناطق متفرقة

 
 آخر التطورات

شهد مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق سقوط عدد من قذائف الهاون على 
منازل سكانه، دون أن تسفر عن وقوع اصابات، حيث تم تسجيل سقوط قذيفتين استهدفتا خزان 

الحارة "أحد منازل سكان المخيم في  الماء الرئيسي للمخيم، فيما سقطت أحدى القذائف على
 .اقتصرت أضرارها على الماديات" الغربية

تعرضت المناطق المحيطة بمخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية  في غضون ذلك
 .قصف مدفعي طال أماكن متفرقة منهال

 
 الدمار في مخيم درعا



 

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

 

البراميل المتفجرة نتيجة اشتداد فيما ال يزال مخيم درعا يتعرض لقصف شبه يومي وسقوط 
ما أدى إلى تدمير جزء كبير من منازل وحارات المخيم، أما  ،المعارك في مدينة درعا والجوار

نسانية خانقة على مختلف المستويات، فالمخيم يفتقد  معيشيًا فيعاني سكانه من أزمات معيشية وا 
للمحروقات والخبز والمواد األساسية الالزمة للحياة في ظل ارتفاع معدل البطالة وتوقف معظم 

افل اإلغاثة بسبب ما تشهده محافظة درعا من تدهور في السكان عن العمل وعدم وصول قو 
 .األوضاع األمنية فيها

إلى ذلك بدأ يوم أمس طالب الشهادة الثانوية من أبناء مخيم النيرب تقديم امتحاناتهم المقررة في 
مدينة حلب، وذلك وسط حالة من القلق التي سادت بين األهالي على حياة أبنائهم، بسبب توتر 

ألمنية في مدينة حلب، وما تشهده من سقوط قذائف عليها من قبل مجموعات األوضاع ا
 .المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة النظام السوري

وفي السياق عينه خرج طالب الشهادة الثانوية من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق لتقديم 
امتحاناتهم، فيما ال يستطيع امتحاناتهم في بلدة الكسوة بعد توفير حافالت تقلهم إلى مراكز 

أو  الكثيرون من الطالب إكمال تعليمهم بسبب مالحقة األمن السوري لهم بداعي الخدمة اإللزامية
 ."مطلوبين لجهات أمنية"لكونهم 

 
 ج طالب الشهادة الثانوية من مخيم خان الشيحو خر 

 معتقلين
من قبل األجهزة األمنية السورية، " هايل قاسم حميد"ثالث سنوات مضت على اعتقال الدكتور 

، بتهمة 58/3/0250حيث قام عناصر األمن باعتقاله من عيادته في مخيم اليرموك بتاريخ 
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معالجة الجرحى الذين كانوا يصابون نتيجة القصف الذي يتعرض له مخيم اليرموك، ومنذ ذلك 
 .ف عن مصيره شيء أو مكان اعتقالهالوقت ال يعر 

أستاذ  ،سنة 66وقد تجاوز عمره  ،5913فلسطين  -من مواليد دالتا " الحميد"يذكر أن الدكتور 
 .الجامعي( األسد)بكلية الطب بجامعة دمشق، كما عمل كرئيس لقسم الجراحة العامة في مشفى 

 
 "هايل قاسم حميد"الدكتور 

 تركيا
خالل  "بولنت يلدرم( "IHH)اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات التركية عبر رئيس هيئة اإلغاثة 

مشاركته في مسيرة القدس التي خرجت يوم أول أمس من جامع الفاتح في اسطنبول إلحياء 
ذكرى شهداء حادثة سفينة مرمرة، عن استغرابه اشتراط الحكومة التركية تأشيرات لدخول 

ن تركيا ال تفرض مثل تلك التأشيرات على الغاصبين الفلسطينيين إلى أراضيها، في حين أ
 . الصهاينة

 
 مسيرة القدس في اسطنبول
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يشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين فروا إلى تركيا هربًا من الحرب يتراوح ما بين 
آالف الجئ فلسطيني، معظمهم دخل إلى تركيا بطرق غير نظامية، بسبب عدم ( 1)إلى ( 8)

 .تمكنهم من الحصول على تأشيرات دخول نظامية إلى األراضي التركية
وفي سياق مختلف وزعت لجنة فلسطيني سوريا في تركيا بالتعاون مع هيئة علماء فلسطين 
معونة مالية على العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية والمقيمين في مدينة كيليس التركية، 

 .يوت العائالت واطلعت على أوضاعهم المعيشية ومعاناتهمفيما قامت الهيئة بزيارة بعض ب
 

 لبنان
التقت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان ولجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان 

في منطقة صيدا " األونروا"مؤسسات المجتمع األهلي في صيدا والمخيمات مدير مكتب "وبعض 
مكتب مخيم عين الحلوة فادي الصالح في مكتب الوكالة في  الدكتور إبراهيم الخطيب ومدير

انعكاسها اإلنساني على الالجئين و  "األونروا"صيدا، وذلك في إطار متابعتها لتقليص خدمات 
الفلسطينيين عمومًا والجئي لبنان وفلسطينيي سورية بوجه خاص، هذا وقد طالبت المؤسسات 

المدير العام للوكالة في لبنان السيد ماثياس سيكمالي،  األهلية خالل اللقاء موعدًا مستعجاًل مع
 .بهدف بحث قرارات األونروا األخيرة، وتداعياتها السلبية على الالجئين الفلسطينيين

 
 في منطقة صيدا" األونروا"مدير مكتب لقاء 

 5102/ حزيران ــ يونيو/ 0الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 016،31)الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  ألف( 31) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 111،)الجئًا في لبنان، ( 20811)األردن و
 .0251لغاية فبراير " األونروا"وكالة 



 

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

 

 الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات( 51988)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية ( 898)معتقل و( 312)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •
يوماً ( 5،7)يومًا، والماء لـ ( 117)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 421)

 .ضحية( ،01)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 232)
لي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوا: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( ،،2)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1،3)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 700)حوالي : مخيم درعا •
هادئ نسبياً 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 


