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مفقودة داخل  73الجئة فلسطينية معتقلة في السجون السورية و( 25)"
 "سورية وخارجها

 
 

 السور الحديدي قطع أواصر العالقات العائلية وقسم : أبناء مخيم العائدين في حمص
 .المخيم إلى قسمين

  أبناء مخيم النيرب بشظايا قذيفة سقطت على حي السبيل بحلبإصابة أحد. 

 اعتقال الجئ من أبناء مخيم العائدين بحمص. 

 األمن السوري يفرج عن الجئين فلسطينيين. 

  األمن العام اللبناني يفتح المجال لتسوية أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين
 .والسوريين عند لمنافذ الحدودية

  مخيم اليرموك الحقيقة الكاملة"تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير مجموعة العمل". 
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 معتقالت
أعلن فريق التوثيق في مجموعة العمل أن عدد المعتقالت الفلسطينيات في سجون النظام السوري 

الجئة فلسطينية، ( 25)منذ بداية الحرب الدائرة في سورية وحتى لحظة اعداد هذا التقرير بلغ 
من مناطق متفرقة  52من دمشق، وأربع معتقالت من حمص، و51من ريف دمشق، و 52بينهم 

الجئة فلسطينية فقدت داخل  13في سورية، إلى ذلك كشفت المجموعة أنها وثقت أسماء 
األراضي السورية وخارجها، وأكدت مجموعة العمل أنه ال يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية 

تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل من وجود معتقالت من نسائه فيه 
إن بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعة أو :" المخيمات والمدن، وقالت فريق التوثيق

الطالبة في كلية هندسة ( ع –س )تم اعتقال  5251كانون الثاني  6ناشطات، ففي تاريخ 
آب  9بتاريخ ( ا –س )اليرموك فيما اعتقلت  العمارة من قبل عناصر الحاجز الموجود أول مخيم

 .من الحرم الجامعي في مدينة حمص حيث تم توقيفها لمدة تعادل اسبوعين 5251اوغسطس 

 
كما اقدمت األجهزة األمنية السورية على اعتقال ثالث الجئات من مخيم العائدين في حمص 

المسلحون بهدف الضغط عليهم ودفعهم أثناء محاولتها اقتحام منزل آل السيد الذي يختبئ به 
لتسليم أنفسهم، على الرغم من تلبية المطلوبين لشروط األمن السوري وتسليمهم أنفسهم مقابل 
عدم المساس بعوائلهم واإلفراج عن النساء المعتقالت، وتشير الدالئل إلى أن أعداد من تعرضن 

، ولكن يتم التكتم عليها ألسباب لالعتقال لدى طرفي الصراع من النساء أكبر من هذا العدد
 .خاصة تتعلق بتلك الحاالت

واإلعاقة، نتيجة الصراع  الموتو  الخطفو  ُيذكر أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال
بين أطراف األزمة  5255آذار  –الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في مارس 

 .السورية
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 آخر التطورات
عقبات في التواصل بين أبناء المخيم و  مخيم العائدين في حمص من صعوباتيشكو أبناء 

وأقاربهم، وذلك بعد أن أقام األمن السوري سورًا حديديًا يفصل بين أحياء مخيم العائدين في 
حمص والكتلة الجامعية والسكن الجامعي من الجهة الغربية، وأحياء ضاحية الوليد وحي عكرمة 

منطقة الشرقية، وذلك على طول طريق الشام ابتداء من دوار تدمر، وحي وادي الذهب في ال
 .وحتى دوار التمثال على مفرق الجسر وشارع الحضارة دون أي ممرات خدمية بين الجانبين

 
 مخيم العائدين بحمص

يث أصبح على األهالي الذهاب إلى الجنوب عبر دوار تدمر للعودة إلى طريق الشام، مما ح
المواصالت خاصة على الطالب والموظفين، واألهالي الذين لديهم مراجعات مع ضاعف تكاليف 

كما أن السور الحديدي أثر سلبًا على أصحاب المحال .مستوصف األونروا ومشفى بيسان
وعن أسباب البناء نّوه .التجارية في األحياء الشرقية، ألنهم خسروا جميع زبائنهم من الجهة الغربية

 .بب أمني لضمان حماية أحياء المنطقة الشرقية الموالية للنظاممراسلنا إلى أن الس
من أبناء مخيم " إبراهيم السيتان"إلى ذلك أورد مراسلنا في حلب نبأ إصابة الالجئ الفلسطيني 

النيرب، بشظايا قذيفة سقطت على منطقة السبيل 
بحلب، نقل على أثرها للعالج في مشفى المدينة، 

النيرب يشكون من استمرار  فيما ال يزال سكان مخيم
انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما ضاعف 
من معاناتهم في ظل ما تشهده منطقة الشرق األوسط 

 .من ارتفاع كبير في درجات الحرارة
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 معتقلون
من أبناء مخيم العائدين " وليد زكريا خليل الحلبي"اعتقل األمن السوري الالجئ الفلسطيني 

أغسطس من مكان عمله في منطقة حسياء، يشار أنه في نهاية العقد  –آب / 4بحمص، يوم 
 .من أهالي مدينة عكا في فلسطين ،الثالث من العمر

فيما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ بداية أحداث الحرب في سوريا 
 424ل أسماء معتقاًل حسب احصائيات مجموعة العمل، وكذلك وثقت مجموعة العم 911

 .ضحية فلسطينية قضت تحت التعذيب في السجون السورية
 

 إفراج
عامًا، من سكان  55" أحمد زياد مريطة "أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني 

 .أشهر 4تجمع المزيريب جنوب سورية، وذلك بعد اعتقال دام قرابة 
من  ،في العقد الرابع من العمر" اج يحيىفراس الح" كما أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ

أغسطس من سجن عدرا بريف دمشق، وذلك بعد  –آب / 5أهالي مدينة صفد في فلسطين يوم 
 .اعتقال دام ألكثر من أربعة أشهر

 
 لبنان

دعت المديرية العامة لألمن العام اللبناني كافة الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين إلى 
 .ية وتسديد الرسوم المترتبة عليهمالقانونية على المنافذ الحدود تسوية أوضاعهم

 
إن : "هذا وقد صدر بيان عن المديرية العامة لألمن العام على موقعها االلكتروني جاء فيه
الذين  ،المديرية العامة لألمن العام تُعلم جميع الرعايا السوريين والفلسطينيين الالجئين في سوريا
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وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم  22/25/5252قبل تاريخ  دخلوا الى لبنان
لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم األراضي اللبنانية والراغبين بالمغادرة التقدم حصرًا من 

 .الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة
يطلب من المغادرين تسوية اوضاعهم لدى المديرية العامة علمًا أن األمن العام لبناني كان 

 .ساعة من يوم السفر 44لالمن العام في بيروت والحصول على مغادرة قبل 
 

 مجموعة العمل
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، يوم أمس، النسخة اإلنكليزية من تقرير 

أهم األحداث التي تعرض لها مخيم اليرموك ، حيث رصد البحث "مخيم اليرموك الحقيقة الكاملة"
 5255مارس  –باعتباره أكبر المخيمات الفلسطينية، خالل الفترة الزمنية الممتدة ما بين آذار 

، من خالل ثالثة مباحث رئيسة تناولت فيه تطور األزمة في 5252مايو  –وحتى نهاية أيار 
تاريخ  5255ديسمبر  –كانون األول  56مخيم اليرموك خالل مرحلتين رئيسيتين، مرحلة ما قبل 

تاريخ  5255ديسمبر  –كانون األول  53ومرحلة ما بعد " الميغ"قصف المخيم بالطيران الحربي 
خراج سكان مخيم اليرموك هذا وقد سلط البحث الضوء على مخيم اليرموك من ناحية .تهجير وا 

حيها، كما تطرق إلى أعداد ضحايا الموقع والتأسيس، وأهميته االستراتيجية بالنسبة لدمشق وضوا
مايو الفائت، وكذلك –أبناء مخيم اليرموك منذ بداية األحداث في سورية وحتى نهاية شهر أيار 

عرج إلى بدايات تشكيل اللجان الشعبية للدفاع عن مخيم اليرموك والتي كانت بين الرفض 
ح كيفية دخول الكتائب والقبول من قبل أبناء المخيم وبعض الفصائل الفلسطينية، كما شر 

صفحة من القطع الكبير ( 62)من وكذلك يتحدث التقرير المكون .المسلحة إلى مخيم اليرموك
الحصار الكلي والجزئي الذي ُفرض على اليرموك من قبل الجيش النظامي والفصائل  عن

المبادرات التي  الفلسطينية الموالية له، وآثارها ونتائجها السلبية على أبناء المخيم، كما ركز على
" داعش"فيما أفرد التقرير مبحث خاص لمرحلة سيطرة .طرحت لرفع الحصار عن مخيم اليرموك

على اليرموك وأسبابها ودوافعها ونتائجها، وما رافقها من انتهاكات، وردود األفعال الدولية 
ضرورة رفع  خرج التقرير بعدة خالصات وتوصيات من أهمها في الختام .واالقليمية والفلسطينية
 والسماح بعودة سكانه إليه وتقديم الحماية لالجئين حسب ما نصت عليه  الحصار عن المخيم

 .االتفاقيات الدولية والميثاق العالمي لحقوق االنسان
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في معلوماته على التقارير الميدانية التي قامت بتوثيقها مجموعة  الجدير ذكره أن البحث اعتمد
 خالل شبكة مراسليها في المخيمات سورية بشكل رئيسي منفلسطينيي  العمل من أجل

 .التجمعات الفلسطينيةو 

 
 5102/ أغسطس  -آب  2فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 425222)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 525222) •
لغاية " األونروا"وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، ( 6222)

 .5252يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 16)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يومًا ( 154)يومًا، والماء لـ ( 414)منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهرباء ( 364)
 .ضحية( 533)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي( 642)

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

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 453)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .لمعارضة عليه

 .من مبانيه%( 32)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 435)حوالي : مخيم درعا •
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الوضع هادئ نسبيًا مع : حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في  •
 .استمرار األزمات االقتصادية فيها

بين المناطق المجاورة و  استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه: مخيم خان الشيح •
 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


