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طفاًل فلسطينياً على األقل قضوا إثر الحصار  (36)مجموعة العمل "
 "والقصف على مخيم اليرموك

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر القصف بالبراميل المتفجرة على مخيم اليرموك. 

 دون وقوع إصابات انفجار عبوة ناسفة في المزيريب. 
 جرحى ودمار هائل في مخيم درعا إثر القصف بالبراميل والقنابل العنقودية. 

 األمن السوري يعتقل شابين من أبناء مخيم العائدين بحمص. 
 اإلفراج عن الجئ فلسطيني بعد اعتقاله ألكثر من عامين ونصف. 

  العائدين بحمصالهيئة الخيرية تكرم الطالب الجامعيين المتفوقين في مخيم. 
  توزع مساعداتها المادية على العائالت الفلسطينية شمال لبنان" 31"حملة الوفاء. 
  لجنة فلسطينيي سورية في تركيا توزع بعض المساعدات على الفلسطينيين في

 .غازي عنتاب
  مهاجراً في بحر إيجة أثناء محاولتهم الوصول إلى  042خفر السواحل التركي ينقذ

 .اليونان
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 احصائيات
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، مساء األمس، أنه 

طفاًل فلسطينيًا قضوا إثر القصف والحصار على مخيم اليرموك  (36)استطاع توثيق بيانات 
 .لالجئين الفلسطينيين بدمشق

عدم تمكن المجموعة  فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك، وذلك بسبب
ومراسليها على توثيق أعمار جميع الضحايا بسبب األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف 

 .واالشتباكات في كثير من األحيان
 (0011)إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الضحايا في مخيم اليرموك قد بلغ 

ة والرعاية الطبية بسبب الحصار المشدد ضحية قضوا إثر نقص التغذي (011)ضحية، منهم 
نيسان  –ضحية منذ اقتحام تنظيم الدولة للمخيم مطلع إبريل  (63)على مخيم اليرموك، و

 .الماضي
 

 ضحايا
قضى الالجئ الفلسطيني، محمد محمود شاكر، 
أبو قاسم، أول أمس، متأثرًا بجراح أصيب بها 
إثر القصف العنيف بالبراميل المتفجرة الذي 

تهدف مخيم اليرموك، مسفرًا على وقوع عدد اس
 .من الضحايا والجرحى

 
 آخر التطورات

انفجرت عبوة ناسفة، فجر األمس، أمام أحد المنازل في بلدة المزيريب مما أثار حالة من الذعر 
في صفوف األهالي، ووفق ناشطين فإن مجهولين قاموا بزرع العبوة في سيارة تعود ألحد المدنيين 

 .فيما لم ترد األنباء عن إصابات بين أبناء المزيريببالبلدة، 
وكانت عبوة شبيهة قد انفجرت قبل أيام، إلى ذلك حّمل العديد من أبناء المزيريب النظام السوري 

فإن العديد من أعوان النظام يقومون "والمقربين منه المسؤولية عن االنفجار، ووفقًا ألحد األهالي 
سيطرة المعارضة تستهدف مقاتلي المعارضة المسلحة أو الفتعال  بزرع عبوات ناسفة في مناطق

 ."أزمات ومشاكل من شأنها تخفيف الضغط على محاور قتال النظام
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 مكان إنفجار العبوة الناسفة في تجمع المزيريب

وفي الجنوب السوري أيضًا تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين لدمار هائل في األبنية 
وذلك إثر القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية التي استهدفت المخيم أول والممتلكات 

 .أمس
حيث ألقى الطيران السوري برميلين متفجرين وقنابل عنقودية على المخيم مما أسفر عن سقوط 

 .عدد من الجرحى من أبناء المخيم وأحدث دمارًا في المنازل

 
 الدمار في مخيم درعا

حمص، حيث اعتقلت األجهزة األمنية السورية في مدينة حمص الشاب الفلسطيني  وباالنتقال إلى
في الجهة " المدينة الجامعية " وذلك عند معبر  ،2015/7/12يوم " مصعب أحمد خليفة " 

وهو من أهالي مدينة  ،وهو في العقد الثالث من العمر وأب لطفلين ،الجنوبية لمخيم العائدين
 .صفد في فلسطين
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جامع "عند معبر الشبكات  ،0102/3/2يوم  "حسين علي بيان"اعتقال الشاب الفلسطيني كما تم 
ومن أهالي  ،وهو في العقد الثالث من العمر ،في الجهة الشرقية الجنوبية لمخيم العائدين" بالل

 .مدينة صفد في فلسطين
لمخيم، وجعلت له يشار أن األجهزة األمنية السورية أقامت أسوارًا حديدية وترابية على محيط ا

وذلك تحت ذريعة حماية المنطقة من مجموعات  ،منافذ محددة يمر من خاللها أبناء المخيم
 .المعارضة المسلحة

بعد اعتقال " محمد ظاهر"من السوري عن الالجئ الفلسطيني وفي سياق متصل أفرجت قوات األ
اعتقل حينها عند ما دام أكثر من عامين ونصف، من أبناء مخيم العائدين بحمص، وكان قد 

يشار أنه اليزال .وانتشر خالل فترة اعتقاله خبر عن وفاته في السجون السورية 36يعرف بحاجز 
فلسطينيًا معتقاًل من أبناء المخيم في السجون السورية بحسب احصائيات مجموعة العمل ال  52

 .يعرف عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم
 

 لجان عمل أهلي
طالبًا وطالبة من طالب الجامعات  (11)رية إلغاثة الشعب الفلسطيني كّرمت الهيئة الخي

 .المتفوقين من أبناء مخيم العائدين بحمص
الجدير بالذكر أن مخيم العائدين بحمص يشهد حالة من الهدوء الحذر في ظل تشديد أمني من 

 .حواجز الجيش النظامي، وسط حمالت اعتقال متكررة بحق سكان المخيم

 
 الطالب في مخيم العائدين بحمصتكريم 

بتوزيع بعض المساعدات المالية على العائالت الفلسطينية السورية  (06)فيما قامت قافلة الوفاء 
 .النازحة إلى مناطق ومخيمات شمال لبنان
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إلى ذلك لجنة فلسطينيي سورية في تركيا بالتعاون من هيئة اإلغاثة العالمية بتوزع عددًا من 
والمعونات المادية على العائالت الفلسطينية السورية المتواجدة في مدينة  الحصص الغذائية

 .غازي عنتاب التركية
 

 تركيا
مهاجرًا 240 أن خفر السواحل التركية تمكن من إنقاذ " األناضول"أفادت وكالة األنباء التركية 

وذلك خالل محاولتهم السفر إلى اليونان  ،غير شرعي قبالة سواحل واليتي آيدن وجناق قلعة
 .بطرق غير شرعية

وجاء في تقرير الوكالة أن فرق خفر السواحل في منطقة أيفاجيك التابعة لوالية جناق قلعة أنقذت 
شخصًا من جنسيات سورية وأفغانية وباكستانية ادعوا بأن خفر السواحل اليونانية أغرقت  025

 .الزوارق التي كانوا على متنها
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء بهرمكاله وسلمتهم لفرق الدرك التركية التي ستنقلهم بدورها إلى 
مشفى أيفاجيك الحكومي إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة ومنها إلى فرع األجانب في مديرية 

 .األمن
لقبض على وفي ذات السياق أعلنت السلطات التركية بسواحل والية أيدن أن خفر السواحل ألقى ا

وكانوا على  ،مهاجرًا غير شرعي في منطقة ديديم كانوا يحاولون السفر إلى الجزر اليونانية 60
تم نقلهم إلى مديرية األمن و  متن زورقين هوائيين وبينهم أطفال ونساء جميعهم قادمون من سوريا،

 .التابعة للوالية

 
 المهاجرين غير الشرعيين في تركيا
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 5162/ يوليو  -تموز  63إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 
الجئًا في  (01.361)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  80  •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (3111)الجئًا في لبنان،  (20611)األردن و
 .0102لغاية فبراير " األونروا"

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (63)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم : مخيم اليرموك •

يوماً  (615)يومًا، والماء لـ  (605)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  ،على التوالي (165)
 .ضحية (011)حايا الحصار على التوالي، عدد ض

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي (361)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينه •
 .يومًا على التوالي (300)

أيام بعد سيطرة مجموعات  (606)األهالي عنه منذ حوالي نزوح جميع : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%11)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (623)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : يم خان الشيحمخ •

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


