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السلطات المصرية تستمر باحتجاز الجئين فلسطينيين سوريين في "
 "سجونها

 
 

 

 

 اشتباكات وقصف في مخيم اليرموك بدمشق. 

 دمشقصف يستهدف محيط مخيم خان دنون بريف ق. 

 ألزمات االقتصادية من أبرز أوجه معاناة أهلي مخيم العائدين بحماةا. 

 " على التوالي612استمرار انقطاع المياه عن مخيم درعا لليوم ". 

  ًالسلطات الماليزية تعتقل الجئاً فلسطينيا. 

 
 
 
 

 المحتجزين لدى السلطلت المصرية
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 آخر التطورات
بعد أن احتجزتهم أثناء  " الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك65تستمر السلطات المصرية باعتقال "

من الشهر الماضي.حيث  56محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية في 
وقعوا ضحية لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ 

كان قد أفرج  المصرية، والتي قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها، يذكر أن األمن المصري
" فلسطينيًا، وذلك لرفض جميع 65عن جميع المحتجزين السوريين في حين استمر باعتقال "

البلدان المحيطة في سورية استقبالهم، حيث تم تخير الالجئين بين ترحيلهم إلى سورية أو بقائهم 
خل العاجل في السجن.إلى ذلك جدد المحتجزون مناشدتهم لجميع الجهات الحقوقية والدولية التد

 .والفوري لإلفراج عنهم والتخفيف من معاناتهم
وعلى صعيد آخر شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق اندالع اشتباكات عنيفة بين 

القيادة العامة -مجموعات تابعة للمعارضة المسلحة من جهة والجيش النظامي والجبهة الشعبية 
رموك في شارع فلسطين وساحة الريجة التي استهدفت من جهة أخرى، وذلك في محيط بلدية الي

فيما بعد بعدد من القذائف، وفي سياق متصل تم استهداف بلدة الطيبة المجاورة لمخيم خان دنون 
لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بعدد من القذائف التي سمع صوت انفجارها داخل المخيم 

غالء المعيشة وانتشار البطالة في صفوف  بوضوح، وعلى الصعيد المعيشي يعاني األهالي من
شباب المخيم، يذكر أن المخيم يستقبل المئات من العائالت الفلسطينية التي نزحت عن مخيماتها 

 .بسبب القصف واالشتباكات والحصار
( 515وفي درعا تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين في المخيم حيث يدخل انقطاع المياه يومه )

في ظل غياب الخدمات الطبية واإلغاثية عن المخيم، الذي تعرضت ثلثي مبانيه على التوالي 
مما دفع المئات من عوائل المخيم إلى ترك منازله  ،للدمار بسبب القصف المتكرر الذي استهدفه

 والنزوح إلى البلدات والمخيمات المجاورة.
العائدين على الجانب االقتصادي أما في حماة فتتركز معاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيم 

يجارات المنازل باإلضافة إلى شح  حيث يعاني األهالي من غالء أسعار المواد التموينية وا 
المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل كبير إن توفرت، وتزيد البطالة المنتشرة في صفوف شباب 

في حماة يعد من  المخيم من تعقيد الوضع االقتصادي لألهالي، يشار أن مخيم العائدين
 .المخيمات الفلسطينية الهادئة نسبيًا في سورية
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 في حماة مخيم العائدين

وباالنتقال إلى ماليزيا فقد سجل اعتقال الشاب "عبد اهلل خطاب" من قبل شرطة الهجرة الماليزية، 
إقامة ويذكر أن العشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين يعانون من صعوبة الحصول على 

قانونية في ماليزيا وذلك بسبب تشديد القوانين الماليزية المتعلقة باإلقامات مما يجعل معظمهم 
 .عرضة لالحتجاز من قبل السلطات هناك

 
 عبد اهلل خطاب

 المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات وأرقام
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  94يومًا، والماء لـ  285على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  944لليوم 
 .ضحية 721على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية "41"  •
 .التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سوريةمن جيش  عنصراً  "95" •
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: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •
 .يومًا على التوالي 907

: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي 010

يومًا بعد سيطرة مجموعات  210: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية  579: حوالي مخيم درعا •
 .داخله

: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •
 ."خان الشيح -يق "زاكيةطر 

 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
 .: استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عاممخيم النيرب •
: الوضع هادئ نسبيًا الرمل والعائدين في حمص وحماةو  زينب مخيمات جرمانا والسيدة •

 .األزمات االقتصادية فيهامع استمرار 


