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ثالثة عشر الجئًا فلسطينيًا من سورية اليزالون محتجزين في قسم الوردية "
 "التونسي

 

 
 

 

 فلسطيني قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري. 

  مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوبي سوريةقصف عنيف يستهدف. 

 استهداف محيط مخيم خان دنون بريف دمشق بعدد من القذائف. 

 أهالي اليرموك يقتاتون على الخضراوات التي زرعوها. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بعد " موسى أبو عيسى"قضى 

 .أشهراعتقال دام لعدة 
 

 آخر التطورات في سورية
تعرض مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوبي سورية إلى قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة 
وقرى مجاورة له مساء أمس، مما تسبب بوقوع دمار كبير في منازل المدنيين، هذا وتشهد مدينة 

نب آخر سمع يوم أمس في درعا في األونة األخيرة تصاعدًا في حدة األعمال العسكرية، ومن جا
مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق أصوات إنفجارات متقطعة سرعان ما تبين 
أنها ناجمة عن قصف إحدى البلدات المحيطة بالمخيم، وعلى صعيد آخر استؤنف أمس إدخال 
كميات من المساعدات إلى مخيم اليرموك بدمشق، حيث وزعت المساعدات على األهالي 

لمحاصرين منذ أكثر من أحد عشر شهرًا، تزامن ذلك مع إخراج عدد من الحاالت اإلنسانية من ا
 .المخيم

 
 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

 تونس
الجئًا فلسطينيًا معتقلين في مركز الوردية التونسي، حيث تم توقيفهم منذ حوالي " 31"اليزال نحو 

بطريقة غير شرعية، ومن جانبها طالبت مجموعة العمل الشهر والنصف، بتهمة دخول البالد 
باإلفراج عن الموقوفين ومعاملتهم أسوة بالالجئين اآلخرين، ومراعاة القوانين والقرارات الدولية 

 .المتعلقة بمعاملة الجئي الحروب



 

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

 

 إفراج
كثر من أبناء مخيم العائدين بحمص بعد اعتقال دام أل" ياسين لؤي ساليمة"أفرج يوم أمس عن 

 .أشهر 4من 
 

 لجان عمل أهلي
بدأ مزارعوا الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع كمية من الكوسا على بعض العائالت 

 .في مخيم اليرموك، وذلك ضمن مشروع استصالح األراضي الذي عملت على تنفيذه في المخيم
اليرموك اتجهت إلى استصالح األراضي يذكر أن العديد من الهيئات اإلغاثية العاملة في مخيم 

وزراعتها سعيًا منها للتخفيف من تبعات الحصار المشدد المفروض على المخيم منذ أكثر من 
 .أحد عشر شهراً 

وعلى صعيد متصل أقيم يوم أمس حفل تكريم للكادر التعليمي ولطالب مدرسة الجرمق البديلة 
حيث كرم الطالب والمعلمون الذين بذلوا جهودًا  ،سيفي مخيم اليرموك، بمناسبة انتهاء العام الدرا

ما يشهده من تردي في و  كبيرة خاصة في ظل عدم توفر شروط الدراسة النظامية في المخيم
 .األوضاع األمنية والمعيشية

 
 في مخيم اليرموك استصالح األراضي

 


