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 "أراضيها إلى سورية فلسطينيي دخول تعرقل السوري الجوار دول جميع"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .بحلب الدين صالح حي في االشتباكات إثر يقضي فلسطيني •
 .دمشق بريف الشيح خان لمخيم المجاورة البلدات يستهدف قصف •
 .حمص في العائدين مخيم أبناء من الجَئين يعتقل السوري األمن •
 .السوري األمن لدى معتقلة فلسطينية الجئة عن اإلفراج •
 مشروع وتطلق الشيح خان مخيم في الرمضانية مشاريعها تختتم الخيرية فلسطين هيئة •

 .العيد فرحة
 في الفلسطينيين الالجئين قضاء في والتعذيب االشتباكات يليه األول السبب هو القصف •

 .سورية
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  ضحايا
 لغم انفجار إثر النيرب مخيم أبناء من عاما  (  29" )  عمارة موسى فراس"  الشاب قضى

 بين الدائر القتال جبهات إحدى وهي ، بحلب الدين صالح حي في مزروع كان أرضي
 السورية المعارضة ومجموعات جهة من له الموالية القدس لواء ومجموعة النظامي الجيش

 المعارضة صفوف جانب إلى يقاتل كان" عمارة" أن يذكر ، أخرى جهة من المسلحة
 .السورية

 
 التطورات آخر

 أراضيها، إلى السوريين الفلسطينيين الالجئين دخول بمنع بسورية المحيطة الدول تستمر
 حياة يعرض قد مما أيضا   وبالرغم سورية، في األمنية األوضاع سوء من بالرغم وذلك

 .الموت لخطر والحصار الحرب من الفارين الالجئين
 لكوذ سبب، أي تحت أراضيها إلى السوري الفلسطيني دخول األردنية السلطات تمنع حيث

 .الخصوص بذلك رسميا   قرارا   األردنية الحكومة أصدرت أن بعد
 إلى بالدخول لهم للسماح بالتعجيزية الالجئون يصفها شروطا   اللبنانية السلطات تضع فيما

 لديهم أن تثبت أوراق يملكون من فقط هم لهم يسمح من إن ناشطون أكد حيث أراضيها،
 .بيروت مطار عبر للسفر حجز لديهم من أو األوروبية، السفارات في الشمل للم مقابالت

 
 
 
 
 
 
 
 

 من الفلسطينيين الالجئين دخول تأشيرات إصدار بيروت في سفارتها أوقفت فقد تركيا أما
 دول في التركية السفارات بعض تستمر فيما عامين، من أكثر منذ وذلك أراضيها، إلى سورية
 .الخليج دول في إقامات يملكون ممن سورية لفلسطينيي دخول تأشيرات بإصدار الخليج
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 الفلسطينيين الالجئين حياة تعرض أن شأنها من اإلجراءات تلك أن حقوقيون ناشطون ويرى
 الالجئين بحماية المتعلقة الدولية واألعراف القوانين مع يتنافى ذلك وأن للخطر، سورية في

 .واألزمات الحروب خالل
 المزارع استهدفت المتفجرة بالبراميل هجوما   الحربية الطائرات شنت مختلف موضوع وفي

 – زاكية" طريق أستهدف فيما دمشق، بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان بمخيم المحيطة
 (.137) الفوج داخل المتواجدة الدبابات قذائف من بعدد" الشيح خان

 ويتعرض المخيم، لسكان الوحيد المنفذ يعتبر( الشيح خان – زاكية) طريق أن بالذكر الجدير
 الالجئين صفوف في ضحايا إثرها على وذهب والقنص للقصف واآلخر الحين بين

 . الفلسطينيين
 العائدين مخيم أبناء من فلسطينَيين الجَئين السورية األمنية األجهزة اعتقلت آخر سياق وفي
 تنقله أثناء 2015/7/12 يوم في اعتقاله وتم" فضة حسين عبادة" الشاب: وهما حمص في

 أهالي من ، العمر من الثالث العقد في وهو الزربة، - حماة مدينة كراجات في وذلك للسفر،
 أيضا   2015/7/10 يوم اعتقاله وتم"  زيدان خالد بالل"  والشاب.  فلسطين في البصة قرية
 طيرة قرية أهالي من ، العمر من الثالث العقد في وهو الزربة، - حماة مدينة كراجات في

 . فلسطين في حيفا
 بعد وذلك ،" عبداهلل رقية"  السورية الفلسطينية الالجئة عن السوري األمن أفرج ذلك إلى

 تم معتقلة 21 ضمن من الوحيدة الفلسطينية وهي ، أمس أول صدر الذي الرئاسي العفو
 . عنهن اإلفراج

 الجئة 50 منهم ، الفلسطينيين الالجئين من معتقال   925 وثقت العمل مجموعة أن يذكر
 العمل مجموعة أن علما   ، اعتقالهن أماكن و مصيرهن على يتكتم السوري األمن اليزال
 .السورية السجون في التعذيب تحت قضوا فلسطينية ضحية 406 وثقت

 
  أهلي عمل لجان

 اإلفطار وجبات توزيع على تركزت والتي الرمضانية مشاريعها الخيرية فلسطين هيئة اختتمت
 رمضان، شهر أيام طيلة الشيح خان مخيم في الفلسطينية العائالت من العشرات على

 .المخيم أهالي على الغذائية الحصص من العديد توزيع إلى باإلضافة
 أطفال على مالية مساعدات توزيع عبر وذلك ،"العيد فرحة" مشروع الهيئة أطلقت ذلك إلى

 .المبارك الفطر عيد أيام أول مع بالتزامن النازحة والعائالت المخيم
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 إحصائيات
 سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة موقع على الموثقة االحصائيات تشير

"actionpal.org.uk "وقوع إلى أدت التي األسباب في األولى المرتبة في يحل القصف أن 
 حين في ضحية،( 1021) بوقوع تسبب حيث سورية في الفلسطينيين الالجئين من ضحايا

 يأتي فيما ضحية( 635) بوقوع تسببت حيث الثانية المرتبة في المسلحة االشتباكات تحل
( 406) المجموعة وثقت حيث الثالثة المرتبة في السورية المعتقالت في الموت حتى التعذيب

 للضحايا اإلجمالي العدد أن يذكر. السوري النظام سجون في التعذيب تحت قضوا فلسطينيين
 باالسم توثيقها تم ضحية( 2937) بلغ قد بتوثيقهم المجموعة قامت الذين الفلسطينيين

 .الوفاة وسبب والمكان
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 2015/  يوليو - تموز 18 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 في الجئا  ( 10.687)  منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف 80 •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في الجئا  ( 6000) لبنان، في الجئا  ( 51300)و األردن
 .2015 فبراير لغاية" األونروا"
 .األخيرة سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •
 المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 310) لـ والماء يوما ،( 820) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 750) لليوم
 .ضحية( 177) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  

 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 631)
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 612)
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 814) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 457) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


