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فلسطيني سوري في قسم حجز الترانزيت بمطار القاهرة بانتظار " 63""
 "ترحيلهم إلى دمشق

 
 

 ضحيتان فلسطينيتان سقطتا جراء الصراع الدائر في سورية. 

  التواليعلى  18استمرار الحصار على مخيم اليرموك لليوم. 

  حالة من الهلع والخوف أصابت سكان مخيم خان الشيح جراء قصف
 .المزارع المحيطة به

 هدوء حذر في مخيم السبينة مع خلو حاراته وأزقته من قاطنيها. 

  لالجئين الفلسطينيين" المدارس إلىالعودة "األونروا تنظم حملة. 
 
 
 
 
 



 

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

 

 :ضحايا
جراء التعذيب في , مخيم خان الشيحمن سكان " سامر ذيب برذوعة"استشهاد الشاب  -

 .السجون السورية
من سكان مخيم درعا، استشهد بتاريخ  "خالد احمد عثمان"استشهاد الشاب  -

 .الرأسبالغة في  بإصابة متأثرابعد نقله من درعا إلى مشفى الرمثا  72/9/7102
 

 مخيم خان الشيح
سماع أصوات انفجارات قوية حالة من الهلع والخوف أصابت سكان مخيم خان الشيح بسبب 

هزت أرجاء المخيم، تبين الحقًا بأنها نتيجة استهداف المزارع المحيطة به، ومن الجانب 
االقتصادي ال يزال سكان المخيم يعانون من مصاعب في تأمين المواد الغذائية واألدوية وحليب 

الذي يفرضه الجيش األطفال جراء غالء األسعار وانتشار البطالة بينهم من جهة، والحصار 
النظامي على المخيم من جهة أخرى، أما على صعيد العمل اإلغاثي فقد أطلقت الهيئة الخيرية 

ة ألهالي المخيم بهدف تقديم معونات غذائي" األسرة الصغيرة"إلغاثة الشعب الفلسطيني مشروع 
 .والوافدين إليه

 
 بهدف تقديم معونات غذائية" األسرة الصغيرة"مشروع 
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 مخيم اليرموك
على التوالي ال يزال الجيش النظامي يضرب طوقًا أمنيًا مشددًا على مداخل ومخارج  10لليوم الـ

ليه، ما تسبب بتردي األوضاع  مخيم اليرموك ويمنع من خالله دخول وخروج األهالي منه وا 
هذا إضافة المعيشية بشكل كبير نتيجة نفاد جميع المواد الغذائية والدقيق والمحروقات منه، 

بكة االتصاالت وخدمة الستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أشهر، وعدم توفر المياه وش
 .االنترنيت

 
 سبينةمخيم ال

هدوء حذر في مخيم السبينة مع خلو حاراته وأزقته من قاطنيها، بسبب استمرار تعرضه للقصف 
مراسلنا  أشارإلى ذلك  ،72/07/7107والحصار المفروض عليه من قبل الجيش النظامي منذ 

 .بأن من تبقى من سكانه يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب عدم توفر مقومات الحياة فيه
 

 يم الحسينيةمخ
ال يزال سكان مخيم الحسينية يعانون من وطأة الحصار الجائر الذي يفرضه الجيش النظامي 

خال كافة المواد الغذائية واألدوية والمحروقات على مخيمهم منذ عدة أشهر والذي يمنع بموجبه إد
ما تسبب بنزوح معظم األهالي، إال أن من تبقى منهم يشكون من نقص حاد في جميع المواد 

االنترنيت واالتصاالت عن الغذائية والتموينية، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والماء وشبكة 
 .المخيم

 
 مخيم درعا

ن شح المواد الغذائية والمواد الطبية وحليب األطفال مع استمرار يشكو سكان مخيم درعا م
انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لمدة زمنية طويلة، ومن جهة أخرى ال يزال 
األهالي يعانون من القناصة المنتشرين على أسطح المباني المطلة على حارات وشوارع المخيم 

 .متحرك ما أدى إلى ارتقاء العديد من أبناء المخيم والذين يقومون بقنص كل ما هو
 

 :إفراج
" حسان"و" عمر"والشقيقان " حسين دواه: "اإلفراج عن ثالثة معتقلين من أهالي مخيم اليرموك، وهم

 .الموعد
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 حسين دواه

 : مفقودون
من أبناء مخيم الرمل في الالذقية، وذلك منذ ثمانية  ،وابنته وأوالدها" سعيد أبو تقالة" فقد السيد

 ترد عنهم أي معلومات أيام أثناء سفرهم من مصر على أحد الزوارق المتجهة إلى إيطاليا، ولم
 .إلى اآلن

 
 سعيد أبو تقالة

 : مصر
فلسطيني سوري من المعتقلين لدى األمن " 23"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد عن نقل 

إلى قسم حجز الترانزيت بمطار القاهرة لمحاولة ترحيلهم " الهجرة غير الشرعية"بحجة المصري 
وفي سياق متصل يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون المحتجزون في المعتقالت  ،إلى دمشق

المصرية من المعاملة السيئة جدًا من قبل عناصر األمن هناك والذين يقومون بمنع الطعام 
تحت الشمس في باحة المعتقل لفترات طويلة والتوجه إليهم بالسباب والشتائم عنهم، ووضعهم 

 .وتهديدهم بالحبس االنفرادي
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 :األونروا
طقم "بتسليم الطالب الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان " األونروا"قامت وكالة 

 .لك بهدف دعم عودتهم إلى المدرسةأدوات مدرسية، وذ
 

 :تضامنيةحمالت 
تستمر حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سوريا لليوم الثالث على التوالي بتوزيع المساعدات 

حصة غذائية في ثالث نقاط مخيم جرمانا  311لألهالي بحيث قامت اليوم بتوزيع أكثر من 
 .قابون وفي صالة الفيحاء الرياضيةومنطقة ال

 
 لألهاليتوزيع المساعدات تقوم بحملة الوفاء 


