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 بظروف المقدونية السجون في معتقلون وسوريون فلسطينيون الجئون"

  "عنهم باإلفراج يطالبون إنسانية غير
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 . مخيمهم بإخالء اليرموك أهالي يطالبون يلدا بلدة في السورية المعارضة مسلحو •
 .مخيمهم داخل العاجلة المساعدات وتوزيع إدخال يطالبون اليرموك أهالي •
 .المتفجرة بالبراميل المزيريب تجمع قصف •
 .دمشق بريف الفلسطينيين لالجئين الشيح خان مخيم محيط يستهدف عنيف قصف •
 .2013 الثاني تشرين 7 منذ منازلهم إلى العودة من السبينة مخيم أهالي بمنع يستمر النظامي الجيش •
 مبانية من %70 حوالي ودمار 2014/  نيسان - ابريل/  1 منذ درعا مخيم عن المياه انقطاع استمرار •
 دمشق بريف الشيح خان مخيم في" مياه قطرة" بحملة تستمر جفرا مؤسسة •
 .سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 53) بينهم أوروبا إلى التوجه محاولتهم أثناء شرعي غير مهاجرا   350 تعتقل تركيا •
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 : مقدونيا
 في شرعية غير بطريقة البالد دخول بتهمة المحتجزون السوريون الفلسطينيون الالجئون طالب

 للتدخل اإلنسان حقوق ومنظمات الدولية والمنظمات المتحدة األمم هيئة من المقدونية السجون
 الدول إلى بالهجرة لهم والسماح لمشكلتهم حل إيجاد في ومساعدتهم عنهم اإلفراج أجل من

 فيه، يعيشون الذي" بابا غازي" كامب داخل المعيشي وضعهم تحسين على شددوا كما األوروبية،
 .بالمعتقل أشبه هو والذي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضيقة أماكن في وضعهم إلى إضافة الصحي، والطعام النظافة شروط أدنى فيه تتوافر ال حيث
 . أوروبا إلى طريقهم بإتمام لهم والسماح سراحهم إطالق المعتقلون وطالب كبيرة، وبأعداد
 إلى سورية في الحرب من الهاربون الالجئون بها يمر التي النقاط أحد من تعد مقدونيا أن يشار
  .إليها للوصول البري الطريق يسلكون والذين أوروبا
 كانوا المقدونية السجون في المحتجزين من والسوريين الفلسطيني من العشرات أن بالذكر الجدير

 على احتجاجا   وذلك الماضي األول كانون – ديسمبر/ 22 يوم الطعام عن إضرابهم أعلنوا قد
 .قاسية ظروف في احتجازهم استمرار

 
 : التطورات آخر

 من دمشق بريف يلدا بلدة في السورية المعارضة على المحسوبة المسلحة المجموعات طالبت
 مواقع صفحات تناقلت وقد ساعة، 48 أقصاها مدة خالل المخيم إخالء اليرموك مخيم أهالي

 من الرجاء" عليها كتب يلدا حاجز على علقت لالفتة صورة( بوك – الفيس) اإلجتماعي التواصل
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 الدخول منع وسيتم كامال   الطريق إغالق سيتم غدا ، أو اليوم المخيم إخالء اليرموك مخيم أهالي
 من المئات أمس يوم نظم عينه السياق وفي ،"أمنية ألسباب وذلك آخر، إشعارا   حتى والخروج

 مقرات أحد أمام" اليرموك مخيم في باقون هنا نحن" عنوان تحت اعتصاما   اليرموك مخيم أبناء
 المؤسسات أطلقتها لدعوة تلبية وذلك اليرموك، مخيم في( األونروا) الالجئين وتشغيل غوث وكالة

 تدعو والتي يلدا حاجز على عّلقت التي للدعوات رفضهم عن وتعبيرا   المخيم، داخل األهلية
فراغه منه والنزوح لتركه اليرموك مخيم أهالي  الجهات المعتصمون طالب كما يومين، خالل وا 
 .المجاورة البلدات في وليس المحاصر المخيم داخل مساعداتها وتوزيع إدخال واإلغاثية الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدم ومن خانقة، معيشية أزمات من يعانون اليرموك أهالي يزال فال المعيشي الجانب من أما

 يوليو – تموز/ 15 الـ منذ المخيم على المفروض الحصار استمرار جراء ، الحياة مقومات توفر
 من/ ابريل – نيسان/ 1 يوم له" داعش" اإلسالمية الدولة تنظيم باسم يعرف ما واقتحام ،2013
 . الجاري الشهر
 يقطنها التي سورية جنوب درعا محافظة في المزيريب بلدة السورية الطائرات قصفت ذلك إلى
 سكان بين والهلع الخوف سبب مما متفجر، ببرميل فلسطينيا   الجئا   وخمسمائة آالف ثمانية نحو
 المتفجرة بالبراميل استهدافها استمرار جراء االستقرار وعدم التوتر من حالة يعيشون الذين البلدة

 .السكان من العديد بحياة أودت والتي المفخخة والسيارات
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 الفلسطينيين لالجئين الشيح خان بمخيم المحيطة المزارع تعرضت دمشق ريف إلى وباالنتقال
 القصف تزامن كما الضحايا، من عدد وقوع عن أنباء تواردت حيث عنيف لقصف دمشق بريف
 ".137" الفوج محيط في عنيفة اشتباكات أصوات سماع مع
 يقطنه الذي المخيم إلى القصف امتداد من خوفا   المخيم أرجاء والتوتر الهلع من حالة سادت فيما

 القصف بسبب مخيماتها عن النازحة الفلسطينية العوائل من المئات أهله إلى باإلضافة
 .والحصار

 
 ،(530) لليوم منازلهم إلى العودة من ممنوعين السبينة، مخيم أهالي يزال ال ذلك غضون في

 ووفق ، 2013\11\7 بتاريخ والمخيم البلدة على النظامي الجيش سيطر أن بعد وخاصة
 من %80 من أكثر بأن أفادوا"  الحكومي القطاع موظفي من بالدخول له سمح من مشاهدات

 مايشكل وهو جبل بن معاذ جامع من الممتدة المنطقة وتحديدا   كامل شبه تدميرا   مدمر المخيم
 مدارس حتى المنطقة وبقية األكراد، بفرن المعروف المخيم فرن وحتى للمخيم الغربي المدخل
 و. ما نوعا   أفضل وضعها أن إال ترميم تحتاج الشرق جهة من المخيم حدود آخر األونروا
 معظم الغالب وفي حرقها، تم قد المعارضة على ومحسوبة تدمر لم التي البيوت أن"  أضافوا
 ". الثقيل المتاع إال التحوي البيوت
 وباقي فقط المخيم بدخول العامة للقيادة التابعة الشعبية للجان 2013 \11\11 يوم سمح فيما
 . إليه بالعودة لسكانه يسمح ولم النظام سيطرة تحت البلدة
 من"%21. 8"  بلغت قد لبنان إلى سبينة مخيم من الالجئين نسبة إلى االونروا تقديرات وتشير
 .  الجئ ألف الخمسين قرابة عددهم البالغ هناك الالجئين إجمالي
 جنوب الفلسطينيين لالجئين درعا مخيم سكان منها يعاني خانقة مياه أزمة أخرى جهة ومن

 الخدمات معظم غياب وسط" 210" يومه المخيم منازل عن انقطاعها يدخل حيث سورية،
 قد المخيم منازل من %70 الـ يقارب ما أن يذكر واتصاالت، وكهرباء مشافي من األساسية
 األشهر خالل المخيم له تعرض الذي العنيف القصف بسبب وذلك للسكن، قابلة غير أصبحت
 وذلك المجاورة المناطق إلى والنزوح المخيم ترك على العوائل من المئات أجبر مما الماضية،

 بعملها" األونروا" ووكالة اإلغاثية المؤسسات تقصير من األهالي يشتكي فيما حياتهم، على خوفا  
 المجاورة البلدات في بالتوزيع األونروا تقوم حيث إليهم، المساعدات من أي تصل فال المخيم في

 الحواجز على االعتقال خشية المناطق تلك إلى الوصول األهالي من الكثير يستطيع ال حيث
 .طريقهم تعترض التي
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 : أهلي عمل لجان

 بريف الشيح خان مخيم في حملتهم الشبابية والتنمية لإلغاثة جفرا مؤسسة متطوعو يواصل
 .المخيم منازل على المياه بتوزيع المؤسسة متطوعو يقوم حيث ،"مياه قطرة" عنوان تحت دمشق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات انقطاع أبرزها متعددة مشاكل من يعاني المخيم أن يذكر
 متكرر، واستهداف لقصف يتعرض الذي" الشيح خان – زاكية" طريق باستثناء دمشق، العاصمة

 المواد أسعار ارتفاع إلى باإلضافة طويلة، لفترات الكهربائي التيار انقطاع من المخيم يعاني كما
 .المحروقات وشح األولية

 
 : تركيا

 فلسطينيا   الجئا  ( 53) بينهم من التركي، السواحل خفر قبل من احتجازهم تم الجئا  ( 350)
 . المتوسط البحر على المطلة" مرسين" والية من أوروبا إلى الهجرة محاولتهم أثناء وذلك سوريا ،
" أنامور" قضاء في الشرعية غير للهجرة محاولة أحبط أنه له بيان في السواحل خفر وأشار
 قصدوا ، وأطفال نساء بينهم مهاجرا   350 على القبض بإلقاء قام حيث ، مرسين لوالية التابعة

 . أوروبا إلى الهجرة بهدف التركية السواحل
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 10 من المؤلف السفينة طاقم على القبض إلقاء استطاع بأنه التركي السواحل خفر نوه كما
 في الدرك قيادة إلى الطاقم وأفراد المهاجرين، ونقلت والقوارب، السفينة وضبطت أشخاص،
 .المنطقة
 بالبشر اإلتجار شبكات ضد واسعة اعتقاالت حملة شنت قد كانت التركية السلطات أن يذكر
 قضى حيث المتوسط، البحر وسط المهاجرين مئات غرق خلفية على وذلك الغربية، أزمير بوالية
 .الحوادث تلك في غرقا   سوريون فلسطينيون بينهم شرعي غير مهاجر" 1000" حوالي

 
 2015/  نيسان ــ إبريل/ 26حتى وأرقام احصاءات: سورية فلسطينيو

 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 27933) عن يقل ال ما •
 .األخيرة

 لليوم المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 على يوما  ( 229) لـ والماء يوما ،( 739) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 659)

 .ضحية( 174) الحصار ضحايا عدد التوالي،
 في الجئا  ( 10،687) منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف(80) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في الجئا  ( 6،000) لبنان، في الجئا  ( 51،300)و األردن
 .2015 فبراير لغاية" األونروا"
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 559)
( 530) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 732) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 376) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


