
 

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

 

 

 
 

 

قصف واشتباكات هي األعنف منذ شهور يشهدها مخيم درعا وتجمع "
 "المزيريب جنوب سورية

 
 

  إيطالياالمتجهة من مصر إلى "قوارب الموت " وفاة الجئة مسنّة على متن أحد. 

 الجئ فلسطيني يقضي إثر القصف على بلدة المزيريب في درعا. 

 قصف واشتباكات في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 

  اللجان األمنية في صحنايا تعتقل سيدة فلسطينية بعد سؤالها عن ابن شقيقها المعتقل
 .لديهم

  جراء حمالت االعتقال حالة من الغضب والتوتر بين فلسطيني سورية في لبنان
 .اآلخيرة

  توزيع مساعدات إغاثية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في البقاع الغربي
 .ونهر البارد

  توزيع مساعدات مالية وغذائية على العائالت الفلسطينية السورية في عدة مناطق
 .تركية
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 ضحايا
( 56)اء مخيم اليرموك، عن عمر يناهز من أبن" ميسر عبد بشتاوي"قضت الالجئة الفلسطينية 

الذي انطلق من مصر باتجاه إيطاليا إثر مرض السكري " قوارب الموت"عامًا على متن أحد 
 .حيث بقي جثمانها على متن القارب إلى أن قامت باخرة هولندية بإنقاذ القارب

 
 ميسر عبد بشتاوي

أبناء مخيم درعا إثر القصف على أبو حسين من " علي قويدر"فيما قضى الالجئ الفلسطيني 
 .تجمع المزيريب جنوب سورية

 
 آخر التطورات

شهد كل من مخيم درعا وتجمع المزيريب لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية اندالع اشتباكات 
هي األعنف منذ شهور، حيث شنت كتائب المعارضة السورية المسلحة هجومًا عنيفة على قوات 

في المنطقة الجنوبية، وتزامنت تلك االشتباكات مع قيام الطيران  الجيش النظامي المتواجدة
الحربي باستهداف المخيم وتجمع المزيريب والمناطق المحيطة بهما بعشرات القذائف والبراميل 

وعدد من الجرحى عرف منهم " علي قويدر" المتفجرة متسببة بوقوع عدد من الضحايا عرف منهم
 .لى دمار هائل في الممتلكاتباإلضافة إ" يامن ياسين عواد"

فيما يعيش األهالي حالة من الخوف والقلق إثر ارتفاع حّدة األعمال العسكرية، وسط مخاوف من 
 .تكرار الجيش النظامي لغاراته عليهم

ضد "عاصفة الجنوب "يشار أن كتائب المعارضة المسلحة أعلنت في وقت سابق بدء معركتها 
 .وبية بهدف السيطرة على مدينة درعاالجيش النظامي في المنطقة الجن
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 يامن ياسين عواد

وفي سياق آخر شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق اشتباكات عنيفة اندلعت، 
مساء األمس، بين الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية من جهة وعناصر من جبهة 

ترافق مع قصف استهدف شارع اليرموك  ،داعش من جهة أخرى -النصرة وتنظيم الدولة 
 .الرئيسي في المخيم مسببًا باندالع حريق بأحد المنازل

القيادة العامة بفرض حصارهم  -إلى ذلك يستمر الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .على التوالي( 827)المشدد على لليوم 

 
 مخيم اليرموك

المحسوبة على األجهزة '' اللجان الشعبية''يسمى ريف دمشق حيث اعتقلت ما  وباالنتقال إلى
وذلك بعد أن توجهت إليهم للسؤال عن '' حكمت صياح''األمنية السورية في بلدة صحنايا السيدة 

الذي اعتقلته أحد تلك اللجان قبل يومين، الجدير بالذكر أن الشاب '' جهاد صياح''ابن شقيقها 
 .من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني" صياح"



 

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

 

أما في لبنان فتسود حالة من الغضب والتوتر بين فلسطينيي سورية المهجرين إلى لبنان عمومًا، 
وداخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خصوصًا، وذلك جراء استمرار اعتقال الالجئين 

ة الفلسطينيين السوريين المنتهية إقاماتهم وتواصل حملة االعتقال التي تمارسها السلطات اللبناني
بحق من انتهت إقامته وتهديدهم بالترحيل، علمًا أن األمن اللبناني يقوم باحتجاز الجواز والهوية 

 .لكل من يريد التجديد أو يماطل في منح اإلقامة إلى ما قبل انتهائها بفترة وجيزة
 وكان ناشطون قد حذروا الالجئين الفلسطينيين السوريين المنتهية إقاماتهم وخاصة في مخيم عين
الحلوة من عدم الخروج والدخول عبر حواجز الجيش اللبناني، وأن حواجز الحسبة في الشارع 
التحتاني لمخيم عين الحلوة والحكومي والتعمير تعتقل عددًا من الالجئين الفلسطينيين السوريين 

 .بتهمة انتهاء اإلقامة" رجااًل ونساء"
عددًا " جمعية الغوث اإلنساني"اون مع بالتع" لجنة فلسطيني سورية"وفي موضوع مختلف وزعت 

حريمة وغزة من الحصص الغذائية على العائالت الفلسطينية السورية المتواجدة في بلدة حوش ال
 .بمنطقة البقاع الغربي

كما ساهمت لجنة فلسطيني سورية في لبنان بالتعاون مع لجنة التقوى للعمل الخيري، بتوزيع 
الفلسطينية السورية المهجرة إلى مخيم نهر البارد بمدينة طرد غذائي على العائالت ( 353)

 .طرابلس شمال لبنان

 
 توزيع المساعدات في لبنان

ألف الجئ ( 65)يشار إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان يبلغ 
معاناة يعيشها  موزعين على كافة المناطق والمخيمات الفلسطينية، ويعتبر وضعهم القانوني أبرز

 .هؤالء، إضافة إلى منعهم من العمل
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عائلة فلسطينية  58مساعدات مالية على " لجنة فلسطينيي سورية في تركيا"أما في تركيا وزعت 
سورية في القسم اآلسيوي لمدينة اسطنبول التركية واطلعت على أوضاعه المعيشية ووصفتها 

 .بالصعبة
الغذائية المقدمة من جمعية اإلخاء اإلنساني على كما قامت اللجنة بتوزيع بعض الحصص 

على أن تستمر اللجنة بتوزيع الحصص  ،العائالت الفلسطينية السورية في مدينة الريحانية
أسرة  56الغذائية المقدمة من الجمعية في منطقة كرخان وهاس واإلصالحية، وقد أحصت اللجنة 

 .فلسطينية سورية متواجدة في مدينة الريحانية
 

 5102/ حزيران ــ يونيو 52لالجئون الفلسطينيون في سورية إحصائيات وأرقام حتى ا
الجئًا في األردن ( 58،578)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  78 •

لغاية " األونروا"الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 5888)الجئًا في لبنان، ( 65388)و
 .2856فبراير 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 35)أكثر من  •
ضحية قضوا ( 387)معتقل و( 788)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •

 .تحت التعذيب في السجون السورية
( 827)القيادة العامة على المخيم لليوم مجموعات و  استمرار حصار الجيش النظامي: مخيم اليرموك •

يومًا على التوالي، عدد ( 277)يومًا، والماء لـ ( 887)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 
 .ضحية( 585)ضحايا الحصار 

يومًا ( 588)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .واليعلى الت

يومًا ( 688)الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي

أيام بعد سيطرة مجموعات المعارضة ( 882)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .عليه

 .من مبانيه%( 88)ي أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوال( 536)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع استمرار : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )طريق 


