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 "خمسة فمسطينيين قضوا في سورية، ثالثة منهم إثر القصف عمى اليرموك"
 

 
 
 

  ناشطون يطالبون الكشف عن مصير المعتقالت الفلسطينيات في سجون األمن
السوري 

  اشتباكات وقصف في اليرموك ومحيط خان دنون، وأصوات انفجارات تهز
 مخيمي النيرب وخان الشيح

  مجموعة العمل تصدر النسخة اإلنكليزية من تقرير اإلحصائيات التفصيلة
 .للضحايا الفلسطينيين في سورية

  السفير الفلسطيني في تركيا يزور مركز إيواء مؤقت لفلسطيني سورية عند
 .الحدود التركية

  فلسطينييون محتجزون في تونس يناشدون الرئيسين المرزوقي وعباس التدخل
 .إلطالق سراحهم

 

 "مراسم دفن أحد ضحايا القصف عمى مخيم اليرموك"
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 ضحايا
قصف يستيدف مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين في دمشق، يسفر عن ثالث ضحايا وىم 

أحد عناصر الجبية " سعيد حسن"، بينما قضى "خالد عمورة"و" فراس فنطزية"و" عالء نصار"
أحمد "القيادة العامة إثر اإلشتباكات التي اندلعت في مخيم اليرموك، في حين قضى - الشعبية
 .برصاص قناص" المصري

 
 تونس

ناشد عدد من الفمسطينيين السوريين المحتجزين في قسم الوردية التونسي كاًل من الرئيسين 
التونسي المنصف المرزوقي والفمسطيني محمود عباس التدخل العاجل إلطالق سراحيم، حيث 

يعتقمون ىم وأبنائيم منذ أكثر من حوالي الشيرين، فيما اشتكى أحد المحتجزين من تقاذف 
المسؤولية عنيم بين السمطات التونسية والسفارة الفمسطينية في تونس مطالبًا في الوقت نفسو 

جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية التدخل لوضع حد لمعاناتيم، ويشار أن عددًا من األطفال 
المحتجزين قد ناشدوا سابقًا جميع المنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة التحرير الفمسطينية إطالق 

الجئًا بينيم أطفال، حيث " 13"سراحيم، ويذكر أن عدد المحتجزين الفمسطينين السوريين ىو 
. احتجزوا بتيمة دخول البالد بطريقة غير شرعية

 :رابط المناشدة
https://www.facebook.com/photo.php?v=697042117008134 

 
 آخر التطورات

قصف عنيف استيدف مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين أسفر عن ثالث ضحايا وعدد من 
الجرحى، تزامن ذلك مع اندالع اشتباكات بين مجموعات من الجيش الحر وعناصر من الجبية 

القيادة العامة، حيث قضى أحد عناصر القيادة إثر تمك االشتباكات، فيما قضى الجئ – الشعبية 
آخر في المخيم برصاص قناص، ويذكر أنو لم يتم في األمس إدخال أو توزيع أي مساعدات 

. عمى األىالي المحاصرين منذ أكثر من أحد عشر شيراً 
وعمى صعيد ليس ببعيد أبدى عدد من الناشطين الفمسطينيين في مخيم اليرموك تخوفيم من 

القيادة العامة لعدد من نساء المخيم – اعتقال األمن السوري ومجموعات من الجبية الشعبية 
مطالبين في ذات الوقت الكشف عن مصير كافة النساء الفمسطينيات المعتقالت في سجون 

طالق سراحين عمى الفور  .األمن السوري وا 

https://www.facebook.com/photo.php?v=697042117008134
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 من آثار القصف عمى مخم اليرموك

 
أما في مخيم خان الشيح بريف دمشق فقد سمعت أصوات انفجارات عنيفة داخل المخيم تبين 
أنيا ناجمة عن قصف تعرضت لو المزارع المحيطة بو، وفي سياق متصل شيد محيط مخيم 

خان دنون إندالع اشتباكات عنيفة تزامنة مع سقوط عدد من القذائف عمى المناطق المجاورة مما 
تسبب بانتشار حالة من التوتر والقمق بين صفوف األىالي، وفي سياق متصل ىّز إنفجار عنيف 

 .أرجاء مخيم النيرب بحمب تبين أنو ناجم عن إتفجير مبنى في حي الميدان بحمب
 

مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية 
أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية النسخة اإلنكميزية من تقرير اإلحصائيات 

التفصيمة لمضحايا الفمسطينيين في سورية ويشار أن المجموعة قد أعمنت سابقًا أن عدد الضحايا 
الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل األحداث الدائرة " 2290"من الالجئين الفمسطينيين في سورية قد بمغ 

. 2014أيار – في سورية وذلك حسب إحصائياتيا الموثقة حتى نياية مايو 
الجئًا فمسطينيًا خارجيا، " 34"الجئًا فمسطينيًا داخل سورية و" 2256"حيث قضى وفقًا لممجموعة 
الجئًا قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفمسطينية، " 1564"أما داخل سورية فقد سجل 

. الجئًا قضوا خارج مخيماتيم وتجمعاتيم في سورية" 692"و
 اضغط ىنا: لإلطالع عمى اإلحصائيات التفصيمية بالمغة العربية

 اضغط ىنا: لإلطالع عمى اإلحصائيات التفصيمية بالمغة اإلنكميزية

http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/5-2014.pdf
http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/5-2014.pdf
http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/statistics%205-2014%20en.pdf
http://actionpal.org/phocadownloadpap/PrivetRepo/statistics%205-2014%20en.pdf
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 تركيا
بزيارة تفقدية إلى مركز اإليواء المؤقت لالجئين " نبيل معروف"قام السفير الفمسطيني في تركيا 

 حيث التقى بمدير الييئة العامة ،الفمسطينيين من سورية والذي يقع في منطقة كمس الحدودية
والذي بدوه أشاد " أيمن أبو ىاشم"لشؤون الالجئين الفمسطينيين في الحكومة السورية المعارضة 

بالجيود التي تبذليا الحكومة التركية لمساعدة الفمسطينيين، ومن جانبو شدد السفير الفمسطيني 
خالل زيارتو عمى أن سفارة دولة فمسطين ستبذل كل ما بوسعيا لحل جميع مشاكل فمسطينيي 

 .سورية داخل تركيا، وذلك من خالل االتصاالت المستمرة مع الحكومة التركية
 

 
السفير الفمسطيني في تركيا إلى مركز اإليواء زيارة 

 
 لجان عمل أهمي

قام عدد من أبناء الالجئين الفمسطينيين السوريين في " نشدو لموطن ونرسم لمعودة"تحت عنوان 
مدينة الريحانية التركية بالمشاركة بفقرات الفعالية التي أقيمت برعاية كل من الحممة الدولية 

انتماء، وبيت فمسطين لمشعر، حيث رسم األطفال الموحات التي – لمحفاظ عمى اليوية الفمسطينية 
عبروا فييا عن حبيم لفمسطين، كما قام بعض األطفال بإلقاء القصائد الشعرية التي تتغنى بحب 

. الوطن، مؤكدين فييا عن تمسكيم بحقيم في العودة إلى أرضيم فمسطين



 

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

 

 
مدينة الريحانية التركية من الفعاليات المقامة قي 

وعمى صعيد آخر قام عدد من متطوعي ىيئة فمسطين الخيرية برفع األنقاض وتنظيف الركام 
الناجم عن القصف المتكرر الذي يتعرض لو المخيم حيث شممت حممة التنظيف أكثر من منطقة 

. داخل المخيم

 
  في مخيم اليرموكرفع األنقاض وتنظيف الركام الناجم عن القصف


