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نشطاء وأهالي مخيم السبينة يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم بعد السماح "
 "بالعودة التدريجية إلى الحسينية

 

 
 

  قصف حي الحمدانية بحلب الذي يقطنه عدد من الالجئين الفلسطينيين 

  توزيع مساعدات غذائية على الفلسطينيين في مدينة حلب 

  61أهالي مخيم دنون يشتكون من انقطاع الكهرباء لفترات زمنية طويلة تصل إلى 

 ساعة في اليوم

  سكان مخيم الرمدان يشتكون من أزمات معيشية ضاغطة وعدم االستقرار واألمان 

 سوريون في تركياظروف معيشية قاسية يعيشها الالجئون الفلسطينيون ال 

  ضحية قضوا تحت التعذيب في  466معتقل فلسطيني و 349مجموعة العمل توثّق

 السجون السورية
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 آخر التطورات
طالب ناشطو وأهالي ووجهاء مخيم السبينة بالعودة إلى مخيمهم وذلك بعد سماح النظام السوري 

فيما حمل عدد من الناشطين  بعودة بعض العائالت الفلسطينية من أهالي مخيم الحسينية إليه،
من أبناء مخيم السبينة الحكومة السورية والفصائل الفلسطينية الموالية لها، مسؤولية استمرار 
مأساتهم ومعاناتهم، وذلك نتيجة استمرار منعهم من العودة إلى ممتلكاتهم ومنازلهم الذين أجبروا 

جيش النظامي ومجموعات من على تركها بسبب االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ال
المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل، منذ 

7\11\3112. 

 
 مخيم السبينة

كما طالب الناشطون من السلطات السورية بالعمل على إصالح البنى التحتية في المخيم 
 .إلى منازلهموتوفير الخدمات األساسية تمهيدًا لعودة سكان المخيم 

وفي غضون ذلك شهد يوم أمس حي الحمدانية في مدينة حلب الذي يسكن فيه عدد من 
العائالت الفلسطينية سقوط عدة قذائف، حيث أصيب األهالي بحالة هلع جراء ذلك والخوف من 
تكرار القصف وسقوط ضحايا، بينما نجا عدد من الالجئين الفلسطينيين من القصف أثناء 

 .حد شوارع الحي والتي طالته قذائف الهاونمرورهم في أ
في سياق منفصل وزعت الهيئة الخيرية المساعدات الغذائية المقدمة من الهالل األحمر السوري 
على العائالت الفلسطينية المقيمة في مدينة حلب، وأهالي مخيم حندرات الذين نزحوا من 

لب من ظروف معيشية صعبة جراء ويعاني الالجئون الفلسطينيون في ح.مخيمهم إلى المدينة
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يجار  استمرار الحرب وانتشار البطالة بينهم، وضعف الموارد المالية وارتفاع أسعار المواد وا 
 .المنازل، عالوة على توتر األوضاع األمنية واستمرار سقوط القذائف وسقوط ضحايا بينهم

جة نقص الخدمات وفي ريف دمشق يعيش سكان مخيم خان دنون أوضاعًا معيشية مزرية نتي
األساسية فيه، حيث يعاني سكانه من نقص في الخبز واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه 

 .ساعة في اليوم 11واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة تصل ألكثر من 
فيما تنتشر البطالة بين صفوف أبناء المخيم وذلك بسبب التوتر األمني في محيطه مما جعل 

 .اعدات التي تقدمها الجهات اإلغاثية لهم المصدر الوحيد لتأمين احتياجاتهم األساسيةالمس
في حين شهدت المناطق المتاخمة لمخيم الرمدان الذي يقع في الجنوب الشرقي لمدينة دمشق 

كم تقريبًا، توترًا أمنيًا كبيرًا، ما  9كم، ويبعد عن مدينة الضمير مسافة  01بمسافة ما يقارب 
على سكانه الذين يشتكون من عدم االستقرار واألمن واألمان، جراء استمرار االشتباكات  انعكس

والقصف المتبادل بين الجيش النظامي من جهة، ومجموعات المعارضة السورية من جهة 
كذلك يعاني أهالي المخيم من أزمات معيشية خانقة، أهمها انتشار البطالة وعدم توافر .أخرى

 .واألدوية والمحروقات، وغالء في األسعارالمواد الغذائية 

 
 مخيم الرمدان

 تركيا
يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين فروا من ويالت الحرب إلى تركيا من جملة من 
الصعوبات والعوائق والتي شكلت لهم حياة قاسية وصعبة، ومنها انتشار البطالة بينهم، لصعوبة 
 تعلم اللغة التركية أداة التواصل مع الشعب التركي، وانتشار العمالة بعد هجرة آالف الالجئين
السوريين إلى تركيا الذي قّلل من فرص العمل، في حين يستغل بعض أرباب العمل عمالهم 



 

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

 

أجرة قليلة ال تتناسب مع ساعات العمل، إضافة إلى اشتراط بعضهم على و  بساعات عمل طويلة
يجار المنازل و تسكن عدد من .حصول اإلقامة قبل العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وا 

ي مستودعات وقسم آخر يسكن في تجمعات سكنية مشتركة، وقسم في خيم مشتركة العائالت ف
في ظروف سيئة جدًا، وفي أحدث األرقام، لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين وفق احصائيات 
غير رسمية وتقريبية، يقدر عددهم بين ثالثة آالف وخمسة آالف شخص يقيمون في ثالث 

 ."أنطاكية"أو ما يسمى " هاتاي"و" غازي عنتاب"، و"اسطنبول"محافظات رئيسية هي 

 
 مسكن أحد الالجئين في تركيا

 احصائيات
معتقاًل فلسطينيًا في السجون السورية منذ  942وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا 

بدء أحداث الحرب، حيث سجلت دمشق وريفها أعلى نسبة معتقلين فلسطينيين بين المحافظات 
 ،111وفي حلب  ،190بلغ عددهم في محافظة حمص و  معتقاًل، 212ووصل إلى السورية 
في حين بلغ مخيم .معتقاًل مجهول السكن 92و ،41ومحافظة درعا  ،01وحماة  ،11والالذقية 

العائدين في حمص أعلى نسبة معتقلين فلسطينيين بين المخيمات الفلسطينية حيث وصل 
معتقاًل، 90مخيم خان الشيح و  معتقاًل، 130ل إلى ، وفي مخيم اليرموك وص174عددهم إلى 

بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، ويمارس عليهم كافة 
ثقت و  كذلك.أشكال وألوان التعذيب من الشبح والصعق بالكهرباء واالغتصاب والضرب والقتل

قضوا تحت التعذيب في سجون النظام  ضحية من الالجئين الفلسطينيين 411مجموعة العمل 
 .السوري، في وقت اليزال المئات من المعتقلين الفلسطينيين مجهولي المصير
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  5172/ أغسطس  -آب / 71فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 405111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 105011) •

" األونروا"جئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ال( 1111)لبنان، 
 .3110لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 21)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 220)يومًا، والماء لـ ( 140)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (771)لليوم 
 .ضحية( 111)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 121)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 129)نه منذ حوالي نزوح جميع األهالي ع: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 412)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 : الشيحمخيم خان  •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


