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وجدار فصل ..أهالي اليرموك يتضامنون مع مخيمي خان الشيح ودرعا"
 "ي بين مخيم العائدين بحمص وجوارهحديد

 

 
 

  السوريةالجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون. 

 "والنصرة يسرقان محتويات نادي جنين الرياضي في مخيم اليرموك" داعش. 

 أبناء مخيم العائدين في حماة يعانون من أزمات معيشية صعبة. 

  في السجون السورية من أبناء تجمع  21مجموعة العمل توثق ً معتقالً فلسطينيا

 .المزيريب اليزال مصيرهم مجهوالً 

 فلسطينيين اإلفراج عن خمسة الجئين. 

 استمرار توزيع المساعدات الغذائية على فلسطينيي سورية في مخيم البداوي. 

 زيارة تفقدية للعائالت الفلسطينية السورية المتواجدة في مدينة اسطنبول التركية. 
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 ضحايا
تحت التعذيب في سجون النظام  ،عاما   52'' عبد الرحمن جبران''قضى الالجئ الفلسطيني 

يذكر أن نبأ وفاته نقله أحد المعتقلين الذين أفرج .السوري، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر من عام
 .فيما لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى ،عنهم

 
 آخر التطورات

ب دمشق، بمظاهرة تضامنية مع خرج العشرات من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنو 
كما  أهالي مخيمي درعا وخان الشيح اللذين يتعرضان لقصف متكرر بالقذائف والبراميل المتفجرة

الذي قضى متأثرا  بإصابته بعيار " منير حزينة"عّبر سكان اليرموك عن تضامنهم مع ذوي الطفل 
 .ناري في بيروت أثناء تشييع حزب هللا اللبناني ألحد عناصره

 
ميدانيا  يشهد المخيم حالة من الهدوء على كافة محاوره القتالية منذ بداية شهر رمضان المبارك، 
فيما يستمر الوضع اإلنساني بالتدهور نتيجة إيقاف إدخال المساعدات الغذائية إليه، واستمرار 

 .انقطاع المياه والتيار الكهربائي منذ عدة أشهر عن جميع أرجاء وحارات المخيم
جبهة النصرة بسرقة و  "داعش"ا وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بقيام تنظيم الدولة اإلسالمية فيم

 .محتويات نادي جنين الرياضي ونقلها إلى حي الحجر األسود المجاور للمخيم
إلى ذلك انتهت السلطات السورية، يوم أول أمس، من بناء وتركيب أجزاء السور الحديدي الذي 
يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص والكتلة الجامعية والسكن الجامعي من الجهة الغربية، 
وأحياء ضاحية الوليد وحي عكرمة وحي وادي الذهب في المنطقة الشرقية، وذلك على طول 

ام ابتداء من دوار تدمر، وحتى دوار التمثال على مفرق الجسر وشارع الحضارة دون طريق الش
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وأكد مراسلنا أن السور الحديدي وضع عقبات جديدة على .أي ممرات خدمية بين الجانبين
التواصل بين أهالي المخيم وأقاربهم في المناطق المجاورة، حيث أصبح على األهالي أن يذهبوا 

ار تدمر للعودة إلى طريق الشام، مما يضاعف تكاليف المواصالت خاصة إلى الجنوب عبر دو 
 .على الطالب والموظفين، واألهالي الذين لديهم مراجعات مع مستوصف األونروا ومشفى بيسان

أشار إلى أن السور سيؤثر سلبا  على أصحاب المحال التجارية في األحياء الشرقية، الذين قد 
وعن أسباب البناء نّوه مراسلنا إلى أن السبب أمني .جهة الغربيةيخسرون جميع زبائنهم من ال

 .لضمان حماية أحياء المنطقة الشرقية الموالية للنظام

 
 مخيم العائدين بحمص

في غضون ذلك يعيش سكان مخيم العائدين بحماة الذين يستقبلون عدد كبير من العائالت 
دلب وريف وحماة ودير الزور  النازحة إلى المخيم من مختلف المخيمات ومدن دمشق وحلب وا 

والرقة ودرعا والالذقية، حالة من الهدوء النسبي مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية في سورية، إال 
أنهم يعانون من الطوق األمني المشدد الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخل ومخارج 

 .ش النظامي بين الحين واآلخرالمخيم، ومن حمالت الدهم واالعتقال التي يقوم بها الجي
أما في الجانب االقتصادي فيشكوا األهالي من انتشار البطالة في صفوفهم وذلك بسبب الوضع 
األمني المتوتر الذي ألقى بظالله على أبناء المخيم الذين فقد معظمهم عمله وأصبح يعتمد بشكل 

 .آلخركامل على المساعدات اإلغاثية التي يتم توزيعها بين الحين وا
 

 معتقلون
معتقال  فلسطينيا  من أبناء تجمع المزيريب  25وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا 

 .بدرعا في سجون النظام السوري منهم الجئة فلسطينية واليزال مصيرهم مجهوال  حتى اللحظة
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دهم بنحو يشار إلى أن بلدة المزيريب جنوب درعا تضم تجمعا  لالجئين الفلسطينيين ويقدر عد
وكانت مجموعة العمل .الجئا  باإلضافة إلى عدد من العائالت التي نزحت من مخيم درعا 0288

 68منهم  ،منذ بدء أحداث الحرب معتقال  فلسطينيا  في سجون النظام السوري" 098"قد وثقت 
اليزال الغموض يكتنف مصيرهم مع تكتم األجهزة األمنية السورية عن و  معتقلة فلسطينية

 .يرهممص
 

 افراج
مؤيد رياض : "أفرج األمن السوري عن الجئين فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص، هما

عمران خليل "في العقد الثالث من العمر، والذي أفرج عنه في الرابع من الشهر الجاري، و" عوض
 –ان حزير /  20أفرج عنه من سجن حمص المركزي يوم  ،في العقد الثاني من العمر" درويش

 .يونيو الحالي، بعد اعتقال دام قرابة الشهر، يذكر أنهما من أهالي قرية الشجرة في فلسطين
بعد اعتقال دام قرابة األسبوع من قبل أحد حواجز األمن الجوي الواقع بعد و  وفي السياق عينه

من أفرج األمن السوري عن ثالثة الجئين فلسطينيين " مورك"مدينة حماه شماال  وقبل منطقة 
طالل محمد "و ،"شادي هيثم قاسم"، و"نبيل عبد السالم ساليمة: "سكان مخيم العائدين بحماة هم

 .من أهالي قرية الشجرة" عبد هللا
معتقال  من أبناء مخيم العائدين بحماة في السجون  62يشار إلى أن مجموعة العمل وثقت أسماء 

 .السورية، ما اليزال مصيرهم مجهوال  

 
 العائدين بحماةمخيم 



 

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

 

 لبنان
وزعت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بالتعاون مع لجنة القدس الخيرية، يوم أمس، عدد من 

الجدير ذكره أن عدد  ،الحصص الغذائية على العائالت الفلسطينية السورية في مخيم البداوي
" 52"من أصل  عائلة( 028)العائالت الفلسطينية السورية التي تقطن في مخيم البداوي يبلغ 

 .ألف الجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى لبنان هربا  من الحرب الدائرة في سورية

 
 في مخيم البداويتوزيع الحصص الغذائية 

 تركيا
عائلة فلسطينية مهجرة من سورية إلى مدينة  29نفذت لجنة فلسطيني سورية في تركيا زيارة لـ 
معاناتهم وآالمهم وأوضاعهم المعيشية، وفي ختام اسطنبول التركية، وذلك بغية االطالع على 

الزيارة قدمت اللجنة لهم مساعدات مالية، يجدر التنويه أن هناك عدد من العائالت تتشارك بمنزل 
 .واحد، وذلك نتيجة انعدام الموارد المالية وصعوبة إيجاد العمل

 
 1122/ ـ يونيوحزيران ـ 12الالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئا  في ( 28،801)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  08 •
الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 8888)الجئا  في لبنان، ( 22688)األردن و

 .5822لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
 .الل األربع سنوات األخيرةألف الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خ( 68)أكثر من  •
ضحية ( 690)معتقل و( 098)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .قضوا تحت التعذيب في السجون السورية
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 505)يوما ، والماء لـ ( 195)ء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكهربا( 155)لليوم 

 .ضحية( 218)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوما  على التوالي( 882)
منازلهم منذ حوالي  الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى: مخيم السبينة •

 .يوما  على التوالي( 208)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 100)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 18)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 562)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في  •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


