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السلطات التركية تفرج عن جميع .بعد إصدار بطاقات تعريف خاصة بهم."
 "الالجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في سجن أضنة

 
 
 

 :منذ بداية  " ضحية من أبناء مخيم السيدة زينب قضوا04" مجموعة العمل

 .األحداث في سورية

 قصف عنيف يستهدف محيط مخيم خان الشيخ بريف دمشق. 
 157   ضحية قضت في مخيم اليرموك جوعا. 

 حالة من التوتر األمني تشهدها المناطق المحيطة بمخيم الوافدين بريف دمشق. 

  ناشطون يطالبون منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية التدخل من أجل عودة
 .مخيم الحسينية إلى منازلهم أهالي

  األونروا ال تزال تقطع المساعدات النقدية عن مئات من العائالت الفلسطنينية

 .السورية المهجرة في لبنان

 فلسطينيو سورية في لبنان يشاركون في لقاء تضامني دعما  للقدس. 
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 تركيا
السوريين الذين كانت أفرجت السلطات التركية يوم أمس عن جميع الالجئين الفلسطينيين 

تحتجزهم في سجن أضنة، وذلك بعد أن قامت بنقلهم إلى شعبة األمنيات ومن ثم إلى مركز 
منظمة إدارة الطوارئ والحروب في تركيا)افاد( بهدف أخذ بصمات وصور لهم بغية إصدار 

ن الشواطئ بطاقات تعريف لهم، يذكر أنهم احتجزوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا انطالقًا م
التركية، حيث قام خفر السواحل التركي باحتجازهم عبر اعتراض مركبهم في المياه التركية، ليتم 
نقلهم إلى بلدة )قاراطاش( حيث احتجزوا ليوم واحد عند "الجندرما" التركية، ومن ثم تم نقلهم إلى 

 سجن أضنة.
 

 إحصائيات
فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 

" ضحية  04أبناء مخيم السيدة زينب بريف دمشق منذ بداية األحداث في سورية وصل إلى " 
تحت التعذيب، في حين سجل  3بطلق ناري، و 71قضوا جراء القصف، فيما قضى  71بينهم 

ى الجئ آخرنتيجة إعدم الجئين ميدانيًا، وقضى الجئ بسبب إختطافه وقتله بعد ذلك بينما قض
 .تفجير سيارة مخخة
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 آخر التطورات
استهدفت المزارع المحاذية لمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق بعدد من القذائف 
التي سمعت أصوات انفجارها بوضوح داخل المخيم، تزامن ذلك مع استمرار إغالق جميع الطرق 

 ح".الشيخان  –الواصلة بين المخيم ومركز المدينة باستثناء طريق "زاكية 
القيادة العامة  –ر المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي والجبهة الشعبية إلى ذلك يستمر الحصا

على مخيم اليرموك منذ أكثر من عام ونصف، والذي منعوا بموجبه دخول المواد الغذائية 
واألدوية وحركة األهالي إضافة إلى منع األدوية والمحروقات، ما أدى إلى انعدام مقومات الحياة 

 .حية من المخيم قضوا إثر نقص التغذية والرعاية الطبيةض  "157"فيه، يذكر أن 
أما ميدانيًا فقد استمر القصف على المخيم مع حدوث اشتباكات بين كال الطرفين، إلى ذلك شهد 
المخيم يوم أول أمس خروج وفد المصالحة للتفاوض حول تحييد اليرموك وفك الحصار عنه إال 

 .لص إليه اإلجتماعأنه لم تتسرب أي معلومات عن فحوى ما خ
ومن الجانب التعليمي شهد المخيم يوم أمس دخول مسؤول الملف التعليمي "وليد الكردي" لتفقد 

 .الواقع التعليمي داخل مدارس المخيم

 
 إلى مخيم اليرموك دخول مسؤول الملف التعليمي

في حين ال يزال أهالي مخيم الحسينية بانتظار عودتهم إلى مخيمهم بعد سيطرة النظام والقيادة 
، بعد أن اضطروا لترك بيوتهم وممتلكاتهم ونزحوا إلى المخيمات 77/74/1473العامة عليه يوم 

ئل الفلسطينية والمناطق المجاورة للمخيم، وفي ذات السياق ينتقد عدد من الناشطين موقف الفصا
الفلسطينية ومنظمة التحرير التي تطرح المبادرات لحل أزمة مخيم اليرموك وتناسوا باقي 
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المخيمات الفلسطينية كمخيم درعا وحندرات والحسينية وخان الشيح، وبناء عليه يطالب الناشطون 
منظمة التحرير واألونروا والفصائل الفلسطينية العمل بشكل جدي والتدخل من أجل تحييد كافة 

 .المخيمات الفلسطينية في سورية وجعلها مناطق آمنة
في غضون ذلك يعيش سكان مخيم الوافدين حالة من التوتر األمني بسبب ما تشهده المناطق 
المجاورة له من اشتباكات وقصف بين مجموعات المعارضة السورية والجيش النظامي، إلى ذلك 

لسطينيين والنازحين السوريين من فقر الحال يعاني سكان المخيم الذي يضم عدد من الالجئين الف
 .وارتفاع معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية حتى قبل اندالع األحداث في سورية

الجدير ذكره أن مخيم الوافدين يقع في المدخل الشمالي لمدينة دمشق على طريق االوتستراد بين 
من الشمال طريق االوتستراد ومن  كيلو متر يحده 14دمشق وحمص يبعد عن العاصمة دمشق 

الجنوب الشرقي سجن عدرا ومن الجنوب مدينة دوما ومن الغرب ضاحية اإلسكان، ويتألف 
يتبع إداريا إلى .تنظيمًا من ثالثة أحياء األول حي الجوالن والثاني حي تشرين والثالث حي الثورة

للنازحين(، ويبلغ عدد سكانه حوالي محافظة القنيطرة التي أطلقت عليه رسميًا اسم )بلدة البطيحة 
 .ألف نسمة وأغلبية سكانه من الجوالن المحتل 33
 

 لجان عمل أهلي
نوفمبر مشروعها اإلغاثي )لمسة  ٨١قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني يوم الثالثاء 

للنزوح من خير( الذي يهدف إلى توزيع السلل الغذائية على العائالت الفلسطينية التي اضطرت 
سلة غذائية على  34حيث وزعت الهيئة اليوم  ،مخيماتها إلى المناطق والبلدات المجاورة لهم

 .العائالت النازحة في منطقة جرمانا ومخيم جرمانا
يذكر أن الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني ستقوم يوم غد بتوزيع السلل الغذائية في مخيم 

 .خان دنون بريف دمشق
 

 لبنان
قامت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بتعبئة بطاقات الصراف اآللي 

حزيران  34الخاصة بالالجئين الفلسطينيين من سورية الذين دونوا معلوماتهم لدى الوكالة حتى 
الجدير ذكره أن األونروا قد قامت بإيقاف المساعدات النقدية عن المئات من العوائل 1470
حيث أوضحت أن اإلحصاء الذي قام به  ،1470ينية ابتداءًا من شهر تشرين األول الفلسط

موظفوها من أجل جمع البيانات حول الحالة االجتماعية واإلقتصادية لكل عائلة من الالجئين 
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الجئ  "00444الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان خلص إلى أن عددهم وصل إلى "
 ." ألف الجئ37إلحصاء "بعد أن كان عددهم قبل ا

ومن جهة أخرى شاركت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان في اللقاء التضامني الذي دعا إليه عدد 
من المؤسسات األهلية في لبنان، حيث تناول اللقاء الذي عقد في قاعة مسرح بلدية مدينة صيدا 

هلية في سبيل دعم صمود العديد من األفكار واالقتراحات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات األ
الفلسطينيين في القدس في مواجهة سياسة التهويد التي تتعرض لها المدينة عمومًا والمسجد 

 .األقصى بشكل خاص

 
 مدينة صيدافي اللقاء التضامني 

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

يومًا  17والماء لـ  ،يوماً  485على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  347لليوم 
 .ضحية 731على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

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

 .يوم على التوالي 504
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي 473
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يومًا بعد سيطرة مجموعات  473: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي حندرات مخيم •
 .المعارضة عليه

غياب تام للخدمات األساسية و  يومًا النقطاع المياه عن المخيم 318: حوالي مخيم درعا •
 .داخله

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

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

 .االقتصادية فيهامع استمرار األزمات 


