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 بداية منذ بحماة العائدين مخيم أبناء من فلسطينياا  معتقلا " 51"
 ريةسو  في األحداث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  واليرموك الشيح خان مخيمي على قصف •
  الزاهرة منطقة في النازحين اليرموك سكان على األضاحي حصص توزيع •
  حمص في العائدين مخيم ألطفال ترفيهي نشاط •
  لبنان في سورية فلسطينيي عن تغيب العيد فرحة •
 وعين البارد بمخيمي السن كبار وتزور العيد أضاحي توزع لبنان في سورية فلسطينيي لجنة •

 الحلوة
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 :التطورات آخر
 معتقلا  51 أسماء سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق وثق

 الذين المخيم سكان يعاني فيما مجهوالا، مصيرهم اليزال بحماة، العائدين مخيم أبناء من فلسطينياا 
 وحلب دمشق ومدن المخيمات مختلف من المخيم إلى النازحة العائلت من كبير عدد يستقبلون
دلب  يفرضه الذي المشدد األمني الطوق من واللذقية ودرعا والرقة الزور ودير حماة وريف وا 
 الجيش بها يقوم التي واالعتقال الدهم حملت ومن المخيم، ومخارج مداخل على النظامي الجيش
 السجون في الفلسطينيين للمعتقلين اإلجمالية الحصيلة أن ُيشار. واآلخر الحين بين النظامي
 .معتقلا  976 بلغ السورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكابوسية، تلة في السوري الجيش موقع مصدره متقطع مدفعي لقصف الشيح خان مخيم تعرض
 اصابات، وقوع عن تسفر أن دون السعيد وشارع شرف شارع محيط في قذائف عدة سقطت حيث
 الذي للضرر نظراا  الشيح خان مخيم لسكان مؤرقاا  هاجساا  ُيشكل بات الكابوسية تلة موقع أن يذكر

 من العديد وقوع إلى أدى ما الثقيلة، والمدفعية بالدبابات القصف حيث التلة تلك من أصابهم
 – زاكية طريق تعرض استمرار من األهالي يشكو حين في. المخيم أبناء بين والجرحى الضحايا

 منها عديدة أزمات وخلق المعيشية، وأوضاعهم على سلباا  انعكس ما والقنص للقصف الشيح خان
 الذي الوحيد الطريق انقطاع استمرار نتيجة األسعار، وغلء والغذائية الطبية بالمواد الحاد النقص
 .دمشق السورية بالعاصمة يصلهم
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 2700 بتوزيع خلله قامت والتي" الناس لكل" مشروعها الخيرية فلسطين هيئة أنهت وبدورها
 .إليه والمهجرين الشيح خان مخيم أبناء كافة على العيد أضاحي لحوم من حصة

 
 متفرقة مناطق على الهاون قذائف من عدد سقوط أمس يوم اليرموك مخيم شهد ذلك غضون في

 بين إصابات وقوع عن يسفر أن دون لوبية وشارع الريجة ساحة محيط القصف طال حيث منه،
 .المدنيين

 
 الفلسطينية العائلت على األضاحي لحوم من حصة 240 الخيرية القدس جمعية وزعت ذلك إلى

 األيتام" فئة ضمن تندرج والتي اليرموك، لمخيم المجاورة الزاهرة منطقة في عوزاا  األشد و المهجرة
 .أشخاص ستة عن أفرادها عدد يزيد التي والعائلت - الخاصة االحتياجات ذوي -
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 ألطفال ترفيهياا  نشاطاا  الخيرية الهيئة مع بالتعاون العالمية غاثةإلا هيئة أقامت سورية وسط وفي
 أحداث ظل في األطفال وجوه على البسمة رسم بهدف وذلك حمص، بمدينة العائدين مخيم
 األطفال لكافة الهدايا وتوزيع الهادفة األغاني بعض النشاط تخلل سورية، في الدائرة الحرب

 وقت في السوري، األمن قبل من كبيرة تضييقات من يعانون سكانه يزال ال فيما. المشاركين
 يزال ما العمل مجموعة احصائيات حسب 180 إلى المخيم أبناء من المعتقلين عدد فيه وصل

 أمني تشديد تحت النظامي الجيش عليه يسيطر الذي المخيم يعيش حيث. مجهوالا  مصيرهم
 قامت حيث كبير، سجن أو معتقل في بأنهم يشعرون باتوا سكانه أن حتى مسبوق، وغير مكثف

 بين يفصل حديدي سور وتركيب ببناء ، 2015/  يونيو – حزيران/ 21 يوم السورية، السلطات
 مما. الجانبين بين خدمية ممرات أي دون له، المجاورة واألحياء حمص في العائدين مخيم أحياء

 .المعيشية أوضاعهم على سلباا  وانعكس االقتصادية معاناتهم من ضاعف
 

 :لبنان
 من القادمين الفلسطينيين اللجئين أواسط في المبارك األضحى عيد بقدوم الفرحة أجواء تغيب
 وخسارتهم منازلهم هجرانهم بسبب يعيشونها مستمر وألم وحزن معاناة لبنان، إلى سورية

 صعبة أوضاعاا  لبنان إلى سورية من المهجرون الفلسطينيون اللجئون يعاني فيما لممتلكاتهم،
 معاملة وفاقمها مأساتهم من زاد وما واالجتماعية، واالقتصادية الحياتية المستويات كافة على جداا 

 شعورهم وعدم اللبنانية، الدولة على الواجبة حقوقهم يسقط مما كسائحين، لهم اللبنانية الحكومة
 إقاماتهم تجديد وعدم اتجاههم العام األمن يمارسها التي المتقلبة السياسات نتيجة واألمان باألمن
 ال ذلك إلى باإلضافة. إقاماتهم انتهاء بحجة واآلخر الحين بين بها يقوم التي االعتقال وحملة
 الناحية من أما. أراضيها على بالعمل المهجرين الفلسطينيين للجئين اللبنانية الحكومة تسمح

 سلباا  اإليواء بدل مساعدة وقطع للجئين خدماتها بتقليص األخير األونروا قرار آثر فقد المعيشية
 واإلنسانية المعيشية أوضاعهم على
 

 ما بتوزيع التقوى لجنة مع بالتعاون لبنان في سورية فلسطينيي لجنة قامت مختلف سياق وفي
 مخيم في القاطنة السورية الفلسطينية العائلت على األضاحي، لحوم من حصة 550 يقارب
 ولجنة لبنان في سورية فلسطينيي لجنة من وفد نظم فيما لبنان، شمال طرابلس بمدينة دالبار  نهر

 من والمرضى السن كبار من لعدد المبارك األضحى عيد بمناسبة زيارة اللجنة في النسوي العمل
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 الروابط تعزيز بهدف وذلك لبنان؛ جنوب صيدا بمدينة الحلوة عين مخيم في سورية فلسطينيي
 .المعيشية أوضاعهم عن واالطمئنان بينهم االجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015/  سبتمبر - أيلول/ 26 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 لبنان، في سورياا  فلسطينياا  الجئاا ( 45،000)و األردن في سورياا  فلسطينياا  الجئاا ( 15،500) •
 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سورياا  فلسطينياا  الجئاا ( 6000)

2015. 
 .األخيرة سنوات األربع خلل أوروبا إلى وصلوا سورياا  فلسطينياا  الجئاا  ألف( 36) من أكثر •
 لليوم المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 على يوماا ( 376) لـ والماء يوماا،( 886) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 816)

 .ضحية( 182) الحصار ضحايا عدد التوالي،
( 678) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوماا 
 مجموعات سيطرة بعد يوماا ( 879) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
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 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 523) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبياا  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


