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 ومضادات التعذيب، تحت قضوا سورية في فلسطينيين الجئين ثالثة"
 "بحمص العائدين مخيم تستهدف النظامي الجيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "جانب من الدمار في مخيم اليرموك"
 

 اليرموك مخيم إلى الغذائية المساعدات إدخال توقف . 
 "سورية في" الماضي األسبوع قضوا فمسطينياً  عشر أحد: العمل مجموعة . 
 بيسان لمشفى خارجي مصعد بتركيب يتبرعون بحمص العائدين مخيم أبناء من متبرعون 
 الوطنية الييئة مع والتنسيق التعاون سبل يبحث اليرموك مخيم في دنيالم المجمس 

 . الفمسطينية األىمية
 الطب كمية مبنى من فمسطيني طالب يعتقل السوري األمن. 
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 : ضحايا
 :  ىم السورية السجون في التعذيب تحت قضوا جدد فمسطينيين الجئين ثالثة

 في ياسين دير جادة سكان من" اهلل عبد سمير أحمد"و ،"اهلل عبد سمير خير محمد"  األخوان
 . اليرموك مخيم

 تحت 17/3/2014 يوم قضى زينب، السيدة مخيم أبناء من( 1986) مواليد" شحادة سند بالل"و
 .5/1/2014 بتاريخ اعتقل أنو يشار السوري، النظام سجون في التعذيب

 بسبب| 2014 أبريل 27 وحتى 21| من الفترة خالل" فمسطينياً " 11" قضى عينو السياق وفي
 أجل من العمل لمجموعة الموثقة اإلحصائيات بحسب وذلك ، سورية في الدائرة األحداث

 .سورية فمسطينيي
 

 الميدانية التطورات
 كثيف نار إلطالق أمس يوم بحمص العائدين مخيم في(  عكرمة حي)  الشرقي الحي تعرض

 لعدد األىالي تشييع أثناء وذلك حمص، قمعة فوق المتمركزة النظامي الجيش مضادات قبل من
 في مادية أضراراً  ألحق مما لممخيم، المتاخمة المناطق قصف نتيجة سقطوا الذين الضحايا من

 شارع)  جية القمعة باتجاه الجامعية لمكتمة المحاذية لممخيم الشمالية الجية في تقع التي المنازل
 (. عكا
 بإعداد توافدوا الذين األىالي بين األمل وخيبة اإلحباط من حالة سادت فقد اليرموك مخيم في أما

 الغذائية المساعدات إدخال توقف بسبب وذلك ، الباكر أمس صباح منذ الريجة ساحة إلى كبيرة
 . القرار ىذا وراء الكامنة األسباب معرفة دون المخيم إلى
 الشباب من لعدد الماضية األيام خالل تمت التي االعتقاالت حممة من األىالي اشتكى ذلك إلى
 . األونروا من المقدمة الغذائية السمل توزيع عممية خالل المخيم أبناء من

 عيسى جابر الشيخ سورية في الشعبية لممصالحة المركزية المجنة رئيس صرح أخرى جية ومن
 المجموعات بين القائم الصراع في تتمثل دمشق جنوب اليرموك مخيم في المشكمة أن إلى

 المجموعات تمك بين اتفاق حصل ما إذا أنو واعتبر المخيم، داخل المتواجدة المسمحة الفمسطينية
 .فوري بشكل سيحل دمشق من الجنوبية المنطقة في األمر فإن

 بالعديد جرمانا منطقة استيداف نتيجة االستقرار وعدم التوتر من حالة جرمانا مخيم شيد بينما
 . الجرحى من العديد وقوع عن أسفرت أمس يوم الياون قذائف من
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 المعيشي الوضع
 إلى المؤدي الطريق عمى والواقع دمشق، عن كيمومترات ثمانية يبعد الذي جرمانا مخيم يشيد
 طمباً  إليو الفمسطينية العائالت آالف نزوح بسبب كبيرًا، سكانياً  اكتظاظاً  الدولي، دمشق مطار
 تدىور بسبب البطالة وانتشار األسعار وغالء الحال فقر من ونيعان سكانو إال واألمان، لألمن

 .عميو سورية في األمنية األوضاع
 لجنة مع وبالتعاون بحمص العائدين مخيم أبناء من المتبرعين من عدد قام ذلك غضون في

 جثامين نقل أجل من بيسان، لمشفى خارجي مصعد تركيب أجل من بالتبرع المخيم إغاثة
 عمى الضغط من والتخفيف طارئ أي حدوث حال في المشفى في الموتى براد إلى الضحايا
 . الداخمي المصعد

 . كامل بشكل مجيز المشفى سطح عمى لمموتى براد ببناء سابقة فترة في قاموا المتبرعين أن يشار
 

 : أهلي عمل لجان
 العائالت عمى غذائية سمل 2014/4/28 اليوم األونروا مع وبالتعاون اإلغاثة لجنة وزعت

 الشخصية البيانات تجديد تم أن بعد وذلك. بحمص العائدين مخيم إلى النازحة الفمسطينية
 . األسر بتمك الخاصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظم اليرموك مخيم في األىمي العمل ولجان مؤسسات بين والتعاون التنسيق إطار وفي ذلك إلى
 وذلك ، المخيم في الفمسطينية األىمية الوطنية لمييئة زيارة اليرموك مخيم في المدني المجمس
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 وتقديم اليرموك أىالي معاناة من بالتخفيف الكفيمة السبل عن والبحث والتنسيق التعاون بيدف
 .ليم الخدمات كافة
 في لممسنين النفسي الدعم تقديم إلى اليادف مشروعيا في الخيرية فمسطين ىيئة تستمر حين في

 أجل من المسنين من عدد عمى بجولة اإلغاثي المكتب فريق أمس يوم قام حيث اليرموك مخيم
 ( .. الحكاية أصل أنتم)  بعنوان 2014/5/1 الخميس يوم لمقاء دعوتيم

 
 : معتقلون

 الخميس يوم اليرموك، مخيم أبناء من( 1991) مواليد" حمد حسين عمي" يعتقل السوري األمن
24/4/2014  
 . طب خامسة سنة طالب أنو يشار دمشق، جامعة من
 

 : لبنان
 مركز لقاطني مجاني حالقة يوم الحموة عين بمخيم لبنان في سورية فمسطينيي لجنة اليوم أقامت
 . الميجور البيت ايواء
 تم وميممة ميجورة شقق عدة من مكون كونو الميجور بالبيت تسميتو جاءت المركز أن يذكر

 . سورية من القادمة الفمسطينية العائالت من عدد اليواء األىالي قبل من استصالحيا
 


