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 "الجئًا فلسطينيًا ال يزالون موقوفين في قسم مركز الوردية التونسي 11"
 

 
 
 

 

 فلسطيني قضى في سورية. 

  االنترنت في مخيم خان استئناف توزيع المساعدات في اليرموك وانقطاع

 .الشيح

 األمن العام اللبناني يفرج عن طفل فلسطيني بعد اعتقاله بسبب انتهاء إقامته. 
  مجموعة العمل تصدر تقريراً يرصد تبعات القرارات اللبنانية األخيرة بحق

 .فلسطينيي سورية
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 تونس
الفلسطينيين السوريين قد بلغ علمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الموقوفين 

الجئًا حيث تم توقيفهم منذ حوالي الشهر والنصف، بتهمة دخول البالد بطريقة غير " 11"
شرعية، ومن جانبها طالبت مجموعة العمل باإلفراج عن الموقوفين ومعاملتهم أسوة بالالجئين 

 .ئي الحروباآلخرين، ومراعاة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الج
 

 ضحايا
من سكان مخيم اليرموك قضى إثر إصابته بعيار " حسين مطر عبد الرحيم"الالجئ الفلسطيني 

 .ناري عند مروره على طريق مطار دمشق الدولي

 
 حسين مطر عبد الرحيم

 آخر التطورات في مخيمات سورية
استؤنف ظهر األمس إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك بدمشق، حيث وزعت تلك 
المساعدات على األهالي المحاصرين منذ حوالي األحد عشر شهرًا، حيث يعاني المخيم من 
أزمات معيشية كبيرة فجميع المخابز والمشافي باستثناء مشفى فلسطين متوقفة عن العمل في 

د المواد الطبية والتموينية إثر استمرار الحصار، إضافة إلى انقطاع المخيم بشكل كامل بسبب نفا
التيار الكهربائي منذ أكثر من عام، أما في مخيم خان الشيح بريف دمشق فال تزال خدمة 

وذلك إثر تضرر الكابل  ،متوقفة عن العمل منذ سبعة أيامADSL اإلنترنت عبر خطوط 
من جهة أخرى ال تزال و  تستهدف محيط المخيم، الضوئي بسبب أعمال القصف المتكررة التي
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معاناة األهالي مستمرة بسبب االنقطاع المتكرر للطرقات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد 
 .التموينية وفقدان عدة أصناف من أسواقه

 
 من توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

 لبنان
فلسطيني سوري بعد احتجاز دام ألكثر " عنيسيطارق زياد "أفرج األمن العام اللبناني عن الطفل 

من إسبوعين بحجة إنتهاء مدة إقامته على األراضي اللبنانية، على أن يقوم بتجديد إقامته خالل 
 .سبعة أيام

لبنان تمنع "وفي ذات السياق أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا بعنوان 
حيث يسلط التقرير الضوء عن القرارت " والغطاء قانوني....ندخول الالجئين الفلسطينيين السوريي

األخيرة التي اتخذتها السلطات اللبنانية والتي تضع شروطًا تكاد أال تنطبق على معظم الالجئين 
الفلسطينيين من سورية، كما أشار التقرير إلى المشاكل التي تعترض فلسطينيي سورية في لبنان 

 :يمكنكم اإلطالع على التقرير كاماًل عبر الرابط التاليأثناء تجديدهم إلقاماتهم، و 
 أضغط هنا

 
 لجان عمل أهلي

أقيم في مخيم اليرموك معرضًا للصور، عرضت فيه صور فوتوغرافية وثّقت معاناة أهالي المخيم، 
ويشار أن المعرض  ،رافقه معرضًا لرسومات ناجي العلي، إضافة إلى معرض للتراث الفلسطيني

 .من تنظيم الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني

http://actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/442-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/442-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 معرض الصور في مخيم اليرموك


