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الجئ فمسطيني سوري معتقل في السجون التونسية يطمق نداء استغاثة "
والنازحون من أهالي مخيم اليرموك في منطقة قدسيا ...لإلفراج عنه

 "يطالبون بعودتهم إلى مخيمهم

 
 

 

 ضحيتان فلسطينيتان قضتا جراء استمرار الصراع الدائر في سورية .

  مخيم اليرموك بال ماء21لليوم  .

 تحليق للطيران الحربي في سماء مخيم خان الشيح .

 هيئة فلسطين الخيرية توزيع كسوة العيد في مخيم اليرموك .

  ًالهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين بالحكومة السورية المؤقتة تصدر بيانا
. بخصوص مركز إيواء كيليس

 
 

 منطقة قدسيا
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 تونس
 25المعتقل في السجون التونسية منذ " حسن عدنان النعيمي" أطمق الالجئ الفمسطيني السوري

يومًا بتيمة الدخول غير الشرعي إلى األراضي التونسية نداء استغاثة عبر مجموعة العمل ناشد 
. فيو المنظمات القانونية وحقوق اإلنسان واليالل األحمر التونسي التدخل من أجل اإلفراج عنو
يذكر أن السمطات التونسية قامت مؤخرًا باإلفراج عن ثالثة الجئين سوريين كانوا معتقمين معو 

في سجونيا ولم تعرضو عمى أي " حسن عدنان النعيمي" "بنفس التيمة، بينما أبقت الشاب 
 .محكمة لمحاكمتو بشكل رسمي

 
 ضحايا

 من سكان مخيم اليرموك تحت التعذيب في 1973مواليد " زياد ضيف اهلل مطمق"قضى الشاب 
 .27/10/2012 بتاريخ إعتقلسجون النظام السوري، عممًا انو 

 
زياد ضيف اهلل مطمق 

من أبناء مخيم اليرموك أثناء رحمتو من السودان " صبحي حوراني" فيما قضى الالجئ الفمسطيني
إلى ليبيا، بيدف اليجرة إلى أوروبا بحثًا عن األمن واألمان والعيشة الكريمة، يذكر أنو دفن في 

 .الصحراء
الجئًا فمسطينيًا قضوا خارج سورية " 37"الجدير ذكره أن مجموعة العمل كانت قد أعمنت أن 

أثناء محاولتيم الوصول إلى البمدان األوروبية ىربًا من األوضاع المأسوية في " 35"منيم
 .2014/سورية،وذلك منذ بداية األحداث في سورية وحتى بداية شير آ ب ــ أغسطس 
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صبحي حوراني 

 آخر التطورات
 عمى التوالي ال يزال أىالي مخيم اليرموك يعانون من استمرار إنقطاع المياه عن جميع 21لميوم 

أحياء وأزقة ومنازل المخيم، يأتي ذلك في ظل توقف األونروا عن توزيع المساعدات الغذائية، 
 إلى ذلك يشكو أىالي المخيم من نفاد المحروقات ،وانقطاع التيار الكيربائي منذ أكثر من عام

واألدوية والمواد الطبية، وفي ذات السياق أطمق عدد من الناشطين عمى صفحات التواصل 
، بيدف تسميط "الحصار_تحت_عطش....نعيش_بدنا: "حممة بعنوان (بوك_ الفيس )اإلجتماعي 

، واستمرار 437الضوء عمى معاناة أىالي مخيم اليرموك جراء الحصار المفروض عميو لميوم 
 . عمى التوالي21انقطاع المياه عنو لميوم 

فيما شيد مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينين بريف دمشق تحميقًا لمطيران الحربي، تزامن ذلك 
 .لومع قصف لممناطق والمزارع المتاخمة 

ومن جانب آخر ورغم ما يعانيو سكان مخيم العائدين بحماة من ضائقة اقتصادية وعدم توفر 
معظم المواد الغذائية إال أنيم يستقبمون العديد من العائالت النازحة إلييم من مختمف المحافظات 

السورية، أما من الجانب المعاشي فيشكو سكانو من نقص حاد في المواد الغذائية واألدوية 
 .والمحروقات بسبب الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم

وبدورىم طالب المئات من العائالت الفمسطينية النازحة من مخيم اليرموك إلى منطقة قدسيا 
بريف دمشق، مجددًا الجيات الفمسطينية والسورية بإيجاد حل لمأساتيم من خالل فك الحصار 

دخال األغذية والطعام واألدوية إليو، وعودتيم إلى منازليم وممتمكاتيم تأتي .عن مخيم اليرموك وا 
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ىذه المطالبة في ظل استمرار التدىور األمني التي تشيده منطقة قدسيا بين قوات المعارضة 
السورية والجيش النظامي، والتي تؤدي إلى إغالق األخير لمداخل ومخارج قدسيا أمام دخول 

 .وخروج السيارات واألىالي بشكل متقطع
 

 لجان عمل أهمي
قام المكتب اإلغاثي في ىيئة فمسطين الخيرية بتوزيع الكفاالت الشيرية وكسوة العيد عمى 

عائالت األيتام، عائالت الجرحى وعائالت  )العائالت المحتاجة في مخيم اليرموك وشمل التوزيع 
 .، وذلك من أجل التخفيف من معاناتيم وآالميم(المفقودين 

 
 توزيع الكفاالت الشهرية وكسوة العيد في مخيم اليرموك

 ياترك
أصدرت الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة بيانًا أكدت فيو 
بأنيا ومنذ شيرين تتابع مع الجيات المعنية في تركيا ضرورة إيجاد حل سريع لمعائالت المتواجدة 

في مركز اإليواء المؤقت في مدينة كيميس، وذلك بعد تعرض المركزخالل اليومين الماضيين 
. لعواصف مطرية أدت الى إحداث ضرر كبير في الخيام وساكنييا من العائالت الالجئة

كما أشار البيان عمى أن الحاجة لنقل تمك العائالت الى مخيمات تتوافر فييا المقومات الالزمة 
تستطيع الييئة وفق امكانياتيا ال لمواجية مثل ىذه األوضاع الصعبة، أصبحت حاجة ممحة 

المحدودة تحمل ىذا الوضع اإلنساني المأساوي الذي يتفاقم يومًا بعد يوم، ووضحت الييئة أن 
كافة مناشداتيا لمسمطة والفصائل الفمسطينية المتواجدة داخل الساحة التركية لم تؤدي إلى أي 
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نتيجة أو تدخل من ىذه المرجعيات لممساعدة في حل مشكمة مئات العائالت الفمسطينية النازحة 
الى تركيا، بل ان الييئة تتحمل لوحدىا العبء األكبر في متابعة أوضاع الالجئين الفمسطينيين 

نجد آذانًا صاغية ممن يعتبرون أنفسيم المرجعية الوطنية لالجئين ال في تركيا، في الوقت الذي 
 .الفمسطينيين

الجدير باإلشارة أن عدد الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين يقطنون مركز إيواء كيميس بمغ 
 .الجئاً  (900)حوالي 

 
مركز اإليواء المؤقت في مدينة كيميس 


