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الجئ من سورية " 100"السمطات المصرية تستمر باحتجاز أكثر من "
 "وسط مخاوف من الترحيل

 
 

 

 

 قصف يستهدف مخيم اليرموك ومحيط مخيم خان دنون. 

 لعدم تمكنه من العالج الجئ فلسطيني يقضى متأثراً بجراحه في األردن. 

  بعد قضاء مسنة بسبب نقص الرعاية الطبية في اليرموك ارتفاع حصيلة ضحايا

 .ضحية" 156"الحصار إلى 

 أحد متطوعي الهالل األحمر يقضي إثر قصف استهدف منطقة حسياء. 

  الالجئون الفلسطينيون في اليرموك يحيون الذكرى العاشرة لرحيل ياسر
 .عرفات

 ضحية من أبناء مخيم سبينة قضوا منذ بداية األحداث " 58:" مجموعة العمل

 .في سورية

 المحتجزين لدى السمطات المصرية



 

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

 

 ضحايا
من مواليد حوران حي اليرموك بدرعا إثر نوبة قمبية، " ناصر عزات"قضى الالجئ الفمسطيني 

ويشار أنو قد أصيب بجراح نتيجة القصف عمى درعا، حيث نقل إلى األردن لتمقي العالج بعد 
كان يقاتل إلى " عزات"تدىور صحتو بشكل كبير نتيجة التعفن الذي أصاب قدمو، ويذكر أن 

 .جانب قوات المعارضة السورية المسمحة
وذلك بسبب نقص الرعاية " 63"عن عمر يناىز " إنصاف نجيب عباسي"فيما قضت المسنة 

الطبية إثر استمرار الحصار عمى مخيم اليرموك مما يرفع حصيمة ضحايا الحصار الذي يفرضو 
 .ضحية" 156"القيادة العامة إلى – الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 

محمد أحمد "وفي سياق متصل شّيع اليالل األحمر السوري يوم أول أمس االثنين جثمان الالجئ 
وىو من أبناء مخيم العائدين بحماة، حيث قضى إثر إصابتو بقذيفة ىاون في منطقة " عثمان
 .حسياء

 
محمد أحمد عثمان "الالجئ   جثمانتشييع

 مصر
تستمر السمطات المصرية باحتجاز أكثر من مئة الجئ فمسطينيي وسوري بينيم أطفال ونساء، 
وذلك بعد أن وقعوا ضحية لعممية نصب من قبل أحد الميربين في تركيا، حيث اتفقوا معو عمى 
أن يوصميم إلى الشواطئ األوروبية، إال أن رحمتيم انتيت قبالة الشواطئ المصرية حيث ألقي 

، وسط مخاوف من قيام السمطات المصرية بترحيميم "كرموز"القبض عمييم وتم نقميم إلى قسم 
إلى سورية، يذكر أن عدد من الالجئين المحتجزين قد عبروا عن قمقيم من قيام السمطات 

المصرية بترحيميم وذلك بعد أن أخبرىم أحد مندوبي السفارة الفمسطينية بالقاىرة أن ال خيارات 
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أماميم سوى الترحيل إلى سورية أو البقاء في السجن، ووفقًا ألحد الالجئين المحتجزين أن 
ترحيميم إلى سورية يشكل خطرًا كبيرًا عمى حياتيم خاصة أن معظميم من الشباب المطموبين 

 .لمخدمة العسكرية
 

 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق لمقصف حيث استيدف محيط بمدية اليرموك 

 فيما لم تسجل أي إصابات بين األىالي، ،بقذيفة ثقيمة أدت إلى وقوع أضرار مادية في المكان
ومن جانب آخر أحيا الالجئون الفمسطينيون في مخيم اليرموك الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس 

في المخيم وبحضور " مركز الشباب"حيث عقد الميرجان في قاعة " ياسر عرفات"الفمسطيني 
. العديد من مسؤولي المؤسسات اإلغاثية داخل المخيم

يذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد يفرضو عميو الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
 . يوماً 64 يومًا، يترافق مع انقطاع المياه من 494القيادة العامة منذ أكثر – 

 
" ياسر عرفات"الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس الفمسطيني إحياء 

وفي ريف دمشق تعرضت بمدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون لالجئين الفمسطينيين لمقصف 
مما أدى إلنتشار حالة من القمق في صفوف األىالي، حيث تشيد المناطق المحيطة بمخيميم 
خالل األسابيع األخيرة ارتفاعًا بحدة األعمال العسكرية، ويذكر أن المخيم يستقبل المئات من 

 .العوائل الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا بسبب القصف والحصار واالشتباكات
أما في حمب فقد قامت مجموعات تابعة لممعارضة المسمحة باإلفراج عن الشاب محمود الناجي 

. من سكان مخيم النيرب بعد أن اعتقمتو لمدة يومين في منطقة بنش أثناء توجيو إلى تركيا
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يذكر أن العديد من شباب المخيم قد اضطروا لترك مخيميم والمجوء إلى تركيا بسبب التوتر 
األمني الكبير الذي يسود منطقتيم حيث يعد مخيم النيرب من المناطق االستراتيجية في حمب 

 .وذلك لقربو من مطار النيرب العسكري التابع لمجيش السوري النظامي
 

 احصائيات
أعمن فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الفمسطينيين من أبناء 

 51من الرجال بمعدل  % 88ضحية،" 58" مخيم سبينة الذين قضوا منذ بداية األحداث قد بمغ 
 الجئًا نتيجة القصف 37 نساء ووثق فريق العمل سقوط 7من النساء بما يعادل  % 12رجل و

 .وسقوط القذائف المختمفة عمى أحياء وبيوت المخيم

 
 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام

 استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم : مخيم اليرموك
 يومًا 64 يومًا، والماء لـ 577 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 494لميوم 

 . ضحية156عمى التوالي، عدد ضحايا الحصار 
 "41 "الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية. 
 "93 "عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية. 
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية

 .يومًا عمى التوالي 396
 الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة

 . يومًا عمى التوالي365



 

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

 

 يومًا بعد سيطرة مجموعات 565نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات 
 .المعارضة عميو

 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 211حوالي : مخيم درعا 
 .داخمو

 استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح
 ."خان الشيح- زاكية"طريق 

 استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون. 
 استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب. 
 الوضع ىادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فييا


