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السمطات المالطية تعتدي بالضرب عمى الجئين فمسطينييين سوريين "
 " نتتاا ببمتتم  سراًا 

 
 

 

 بعد عام من اإلعالن عن وفاتها ابنة مخيم النيرب تعود لذويها. 

 استمرار توزيع المساعدات الغذائية على أهالي مخيم اليرموك .

 اعتقال شاب من أبناء مخيم العائدين بحمص .

 نداء من أجل إطالق سراح فلسطينيين وسوريين محتجزين في كرواتيا .

 السلطات الجزائرية تفرج عن الجئين فلسطينيين سوريين. 

 مصر تحتجز عشرات العائالت الفلسطينية السورية. 
  فلسطينيو سورية بمركز إيواء كلس في تركيا ينظمون احتفاالً ابتهاجاً بإنتصار

. غزة

  الجئ بالقرب من جزيرة كريت200باخرة سويدية تنقذ  .

 

 الالجئون المحتجزون في مالطا 
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 مالطا
أطمق الالجئون الفمسطينيون السوريون الميجرون من سورية إلى مالطا نداء استغاثة بعد أن 
قامت السمطات المالطية باإلعتداء عمييم بالضرب المبرح وذلك بغية انتزاع بصمة الالجئين 

قسرًا، مما يعني حرمانيم من اإللتحاق بأىميم الذين سبقوىم إلى دول أخرى مثل السويد والنيروج 
 .والدنمارك وغيرىا من الدول األوربية

يشار أن الالجئين الفمسطينيين السوريين كانوا قد فروا من الحرب الدائرة في سورية، ومنيا إلى 
 إال أن السمطات المالطية أنقذتيم وأجبرتيم ،إلى إيطاليا" قوارب الموت" مصر ليغادروىا عبر 

عمى النزول في أراضييا، في غضون ذلك اعتصم العشرات من المياجرين الفمسطينيين 
 وذلك احتجاجًا عمى ،والسوريين في أحد المخيمات المغمقة المخصصة لالجئين في مالطا

المعاممة غير اإلنسانية التي تعرضوا ليا من قبل السمطات المالطية، كما طالب المعتصمون من 
الصميب األحمر الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة واألونروا ومنظمة التحرير 
والفصائل الفمسطينية التدخل من أجل إنياء معاناتيم داخل المخيمات المغمقة ونقميم إلى 

يقاف كافة أشكال التيديد والعنف ضدىم . المخيمات المفتوحة وا 
 

 آخر التطورات
بصدمة عارمة، بعد أن فوجؤا بأن ابنتيم لم " غدير كايد قدسية"أصيبت عائمة ابنة مخيم النيرب 

وفي التفاصيل وبعد مضي عام عمى اإلعالن عن وفاة إبنة مخيم النيرب  تزل عمى قيد الحياة،
متأثرة بجروح أصيبت بيا جراء القصف عمى جامعة حمب، تم العثور عمييا " غدير كايد قدسية"

في إحدى مشافي مدينة حمص، حيث كانت غدير تخضع لمعالج بسبب فقدان ذاكرتيا نتيجة 
 .الصدمة التي أصابتيا

 
غدير كايد  دسية 
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وبحسب شيادة أحد الممرضين بأن غدير وبمحض الصدفة شاىدت صورة أخييا فتعرفت عميو 
، وعمى الفور تم اإلتصال بعائمتيا من أجل إبالغيم بأن ابنتيم "ىذا أخي..ىذا أخي " وصرخت

عمى قيد الحياة، وأضاف بأن األىل جاؤوا واستمموا الشابة وىي اآلن في بيت عائمتيا بمخيم 
 .النيرب

فيما شيد مخيم اليرموك لالجئيين الفمسطينيين جنوب دمشق توزيع كمية من الطرود الغذائية 
مقدمة من األونروا والييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني عمى األىالي المحاصرين منذ أكثر 

من عام، كما ُسجل عودة عدد من العائالت الفمسطينية إلى داخمو ممن تمت موافقة األمن 
.  شخص موافق عمى دخوليم146السوري عمى عودتيم وذلك بعدما صدرت قائمة بأسماء 

إلى ذلك ما يزال سكان اليرموك يشتكون من أزمات عديدة أىميا عدم توفر المياه واستمرار 
انقطاع التيار الكيربائي عن جميع أرجاء المخيم منذ أكثر من عام، ىذا إضافة لعدم توفر 

 .األدوية والمستمزمات الطبية

 
 توتيع المساعدات في مخيم اليرموك

ومن جانب آخر ال يزال تجمع حطين في برزة بدمشق يرزح تحت سيطرة وحدات من الجيش 
النظامي وعناصر المجان األمنية التابعة لو من حيي البيادر وعش الورور، وذلك بسبب موقعو 

الجغرافي الذي يتوسط منطقة تماس واشتباكات ما بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي 
الذي يعتبر قيادة محور لمجيش والجوية )فيو يقع عمى الطريق العام بجانب مجمع الخدمات 

باإلضافة لقربو من حي البيادر المؤيد لمنظام، كما يالصق حارات برزة البمد التي  (شمال دمشق
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كانت تحت سيطرة مجموعات الجيش الحر،ىذه األمور مجتمعة دفعت الجيش النظامي لطرد 
سكانو منو وجعمو منطقة عسكرية خاصة بيم، ما أدى تدمير جزء كبير من منازل التجمع نتيجة 

 .تبادل القصف بين الطرفين، كما سرقت معظم المنازل فيو
 

 اعتقال
من سكان مخيم العائدين في حمص، وذلك أثناء ذىابو إلى " أحمد الصعبي"اعتقال الشاب 

 شخصًا 669يذكر أن عدد الالجئين الفمسطينيين المعتقمين في سجون النظام السوري بمغ .عممو
 بحسب اإلحصائيات الموثقة من 2014تّموز – منذ بداية األحداث في سورية وحتى نياية يوليو 
 .قبل مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية

 
 إفراج

من سكان مخيم النيرب " محمد مغامس"و ،"خالد ابو الميل"أفرجت السمطات الجزائرية عن الشابين
آب ــ أغسطس، وذلك بعد أن اعتقمتيم بتيمة تزوير جوازات سفر حصموا عمييا / 30يوم السبت 

. من تركيا بغية اليجرة الى أوروبا
 

 لجان عمل أهمي
أعمنت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني في حمب، بأنيا ستبدأ توزيع السمل الغذائية عمى 

 في مقرىا الكائن 2/9/2014العائالت الفمسطينية المسجمة لدييا ابتداًء من يوم الثالثاء القادم 
 .في الشيباء الجديدة بحمب

 
 كرواتيا

وجو ذووا المعتقمين الفمسطينيين والسوريين نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية واإلنسانية لمتدخل 
 25منذ " زغرب"لدى السمطات الكرواتية من أجل إطالق سراح أبنائيم المعتقمين في العاصمة 

يومًا، والذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة جراء توقيفيم ومعاممتيم معاممة غير إنسانية، 
 دوالر يوميًا ثمن 20وبحسب إفادة أحد أقارب الالجئين بأن معاناتيم تكمن في إجبارىم عمى دفع 

إقامتيم في مكان توقيفيم، ومن جانبيا تطالب مجموعة العمل السمطات الكرواتية باإلفراج عن 
الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين ومعاممتيم أسوة بالالجئين اآلخرين، ومراعاة القوانين 
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والقرارات الدولية المتعمقة بمعاممة الجئي الحروب، يشار أنيم فروا من الصراع الدائر في سوريا 
 .إلى اليونان ثم اعتقموا أثناء عبورىم األراضي الكرواتية لموصول إلى دول المجوء األوروبية

 
 مبر

قام األمن المصري باعتقال عدد من العائالت الفمسطينية والسورية أثناء محاولتيا الوصول إلى 
أوروبا عبر البحر، حيث داىم عدد من العناصر تجمع لتمك العائالت في أحد األماكن القريبة 

من البحر بمدينة اإلسكندرية وألقى القبض عمييم بتيمة محاولة اليجرة غير الشرعية، ويذكر أنيا 
ليست المرة األولى التي تقوم بيا السمطات المصرية باعتقال عائالت فمسطينية وسورية 

 .واحتجازىم في ظروف صعبة ولفترات طويمة
 

 إيطاليا
أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد أن جميع الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين الذين كانوا 

 أغسطس المنصرم ىم بخير ٨ /٢٨عمى متن القارب الذي إنطمق من مدينة زوارة الميبية يوم 
. وقد وصموا يوم أمس إلى إيطاليا

 الجئ بينيم 200آب ــ أغسطس، / 30وفي السياق عينو أنقذت باخرة سويدية، يوم األحد 
فمسطينيين سوريين وسوريين في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة كريت، وىم في طريقيم إلى 
إيطاليا وذلك بعد تمقييا اتصال من خفر السواحل اإليطالي يعمميم فيو بوجود سفينة بعرض 

 الجئ، يحتاجون إلى الطعام والماء والمالبس 200البحر عمى وشك الغرق وعمى متنيا نحو 
 .الدافئة

 
 لبنان

آب ــ أغسطس الماضي زيارة لجمعية / 30نفذ وفد من لجنة فمسطينيي سورية في لبنان يوم 
زيتونة اإلجتماعية الثقافية بمخيم عين الحموة، وذلك بيدف التشبيك والتعاون مع المؤسسات 

والمجان األىمية المعنية بشؤون الالجئين الفمسطينيين الميجرين من سورية إلى لبنان، حيث تم 
خالل الزيارة االتفاق عمى التعاون بين المجنة والجمعية لمساعدة فمسطينيي سورية في لبنان 

 .وتقديم الخدمات ليم والتخفيف من معاناتيم وآلميم
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 وفد لجنة فمسطينيي سورية في لبنانتيارة 

 تركيا
نظم الالجئون الفمسطينيون السوريون الذين يقطنون بمركز إيواء كمس عمى الحدود السورية 

آب ــ أغسطس احتفااًل بإنتصار المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة بعد العدوان / 31التركية يوم 
.  يوماً 51الذي شنو الكيان الصييوني عمى القطاع والضي استمر ل 

 2200نجم عنو استشياد أكثر من " إسرائيمي"تجدر اإلشارة أن قطاع غزة تعرض لعدوان 
 .فمسطينًيا وآالف الجرحى، وتدمير آالف المنازل، وارتكاب مجازر مروعة

 
بمركت إيواء كمس ا حتفال 


