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مجموعة العمل واألورومتوسطي والشبكة السورية لحقوق اإلنسان "
يطالبون المؤسسات الدولية بسرعة التحرك لتفادي وقوع كارثة إنسانية 

 "في مخيم اليرموك

 
 
  في اليرموك" داعش"فلسطينيان يقضيان في سورية، أحدهما برصاص. 

  بعد مرور خمسة أيام من اقتحام اليرموك داعش يفشل بفرض سيطرته الكاملة على
 .المخيم

  طفالً  02إمرأة و 94مدنياً من مخيم اليرموك، بينهم  49األونروا تم إجالء. 

 وقفات في رام هللا، وغزة، وعمان، وإسطنبول، ولبنان تضامناً مع اليرموك. 

 فلسطينيين من أبناء مخيم العائدين بحمص واإلفراج عن أربعة  اعتقال خمسة الجئين
 .آخرين
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 ناصر عباس

 
 ضحايا

" ناصر عباس" قضى الالجئ الفلسطيني
من أبناء مخيم اليرموك، برصاص قناص 
بالقرب من حي العروبة أثناء توجهه 

الطعام لعائلته مما يرفع و  إلحضار الماء
منذ دخول حصيلة الضحايا الفلسطينيين 

 .ضحية( 31)إلى ( داعش)
من " نذير عكام"وفي موضع مختلف قضى 

اثر إصابته بعيار  سكان مخيم حندرات،
ناري في مدينة حلب، من قبل عناصر 

 .الجيش النظامي
 

 المؤتمر الصحفي المشترك
عقدت كل من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، والمرصد األورومتوسطي، والشبكة 

لحقوق اإلنسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا تناول آخر التطورات في مخيم اليرموك، وفي السورية 
اللجنة "و" األونروا"ختام المؤتمر أصدرت المؤسسات الحقوقية بيانًا صحفيًا دعت فيه وكالة 

إلى العمل على فتح ممرات إنسانية لسكان مخيم اليرموك، والتنسيق مع " الدولية للصليب األحمر
 .السورية التي تحاصر المخيم الجالء عشرت الجرحى داخلهالقوات 

 



 

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

 

 المؤتمر الصحفي المشترك حول مخيم اليرموك
كما طالب البيان األطراف المسلحة داخل اليرموك، وال سيما أفراد ما يعرف باسم تنظيم الدولة 

وحذر  من مساحة المخيم، إلى تحييد المدنيين،% 08، بعد إذ سيطرت على (داعش)اإلسالمية 
 .البيان من قيام أفراد تنظيم الدولة باستخدام سياسة االنتقام من المدنيين، والتصفية الجسدية لهم

ودعا البيان المفوضية األوروبية لحقوق اإلنسان للضغط على النظام السوري لحماية سكان مخيم 
مل على إنهاء اليرموك ورفع حصاره عنهم، بصفته المسؤول األول عن أوضاعهم، داعيًا إلى الع

 .هذه المأساة بأعلى سرعة، وتوفير العالج الطبي الالزم للمرضى والجرحى داخل المخيم
وناشد البيان مجلس األمن، والجمعية العامة لألمم المتحدة، إلى وضع االعتبارات اإلنسانية 
للحالة في األراضي السورية، فوق أي اعتبار آخر، والتحرك العاجل بموجب ميثاق األمم 

 .المتحدة، إلنقاذ المدنيين، ووقف القتل الدائر بال إنسانية للسنة الخامسة على التوالي
ومن جانبها تؤكد مجموعة العمل أن األزمة اإلنسانية في مخيم اليرموك مستمرة بالتفاقم، وتجدد 

ت مطالبتها الجهات الرسمية الفلسطينية والعربية واإلسالمية، ومنظمات حقوق اإلنسان والمؤسسا
 .المعنية بالالجئين بضرورة التحرك لوضع حد لمعاناة الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك

 
 آخر التطورات في مخيم اليرموك

تعرض مخيم اليرموك مساء أمس لقصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من المخيم متسببًا 
وكتائب أكناف ( داعش) بأضرار مادية كبيرة، فيما استمرت االشتباكات المتقطعة بين مجموعات

بيت المقدس، حيث أكد ناشطون لمجموعة العمل أن األكناف استطاعت التمركز خلف المركز 
فرض سيطرتها على كامل المخيم حيث ال زالت ( داعش)الثقافي في المخيم، فيما لم تستطيع 

 .من مساحة المخيم% 08تسيطر على 
مدني من أبناء المخيم إال أن ( 08) يختطف قرابة( داعش)فيما تواردت األنباء عن أن 

 .المجموعة لم تتمكن من التوثق من ذلك بسبب توتر األوضاع
أما األوضاع اإلنسانية داخل المخيم فهي مستمرة بالتدهور، حيث نفدت جميع المواد الطبية من 

من  المخيم، فيما توجه العشرات من ناشطي المؤسسات اإلغاثية إلى بلدة يلدا المجاورة، خوفاً 
 (.داعش)اختطافهم من قبل 

طفال، من  08إمرأة و 91مدنيًا، بينهم  49إلى ذلك أكد المتحدث باسم األونروا أنه جرى إجالء 
 .المخيم أمس األحد وقدمت لهم مساعدات إنسانية
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 آثار القصف في مخيم اليرموك

 
 التفاعل مع مأساة اليرموك

لبنان، والعاصمة األردنية عمان، ومدينة إسطنبول شهدت رام هللا، وغزة، ومخيم شاتيال في 
التركية وقفات تضامنية واعتصامات طالب من خاللها المشاركون المؤسسات الرسمية الفلسطينية 
والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان ومؤسسات الالجئين بسرعة التحرك إلنقاذ أهالي 

 .مخيم اليرموك

 
 إسطنبولالوقفة التضامنية مع مخيم اليرموك في 
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 الوقفة التضامنية مع مخيم اليرموك في األردن

. 
 حمص

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ اعتقال خمسة من أبناء مخيم العائدين بحمص من قبل األمن 
من ، وهو في العقد الثاني من العمر، "معاذ مروان زواهري"الطالب: هم 9/9/0832السوي يوم 

في العقد الثالث من العمر، من أهالي ،"مروان اللبابيدي"أهالي مدينة صفد في فلسطين، والشاب 
من أهالي مدينة  ،، وهو في العقد الثالث من العمر"محمد أحمد خليفة "و مدينة عكا في فلسطين،

جرة من أهالي قرية الش ،، في العقد الخامس من العمر"محمد عمر الشلبي "صفد في فلسطين، و
، وهو في بداية العقد السادس من "الملقب أبو المعتصم" مروان قاسم زواهري"في فلسطين، و

 .من أهالي مدينة صفد في فلسطين ،العمر
في العقد " أيمن مروان التوبة" :إلى ذلك قام األمن السوري باإلفراج عن ثالثة من أبناء المخيم هم

" أمجد إياد صبحية"و ،ي العقد الثاني من العمروهو ف" سامي إياد صبحية"الثالث من العمر، و
الذين اعتقلوا من قبل عناصر حاجز الستين التابع للجيش النظامي  ،في العقد الثالث من العمر

بعد ساعات من " صابرين مظهر درويش" أثناء سفرهم إلى تركيا، كما أفرج عن الطالبة الجامعية
من أهالي قرية النهر من قضاء  ،الثاني من العمروهي في العقد  ،اعتقالها ضمن الحرم الجامعي

 .عكا في فلسطين
تجدر اإلشارة إلى أن أهالي مخيم العائدين بحمص يعانون من حمالت الدهم واالعتقال التي 
يشنها األمن السوري بين الحين واآلخر، مما دفع العديد منهم وخاصة الشباب إلى ترك المخيم 

المجاورة له، فيما اختار آخرون الهجرة إلى الدول األوربية بحثًا والنزوح إلى البلدات والمناطق 
 .عن األمن واألمان
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 5102/ ابريل ــ نيسان / 6احصاءات وأرقام حتى : فلسطينيو سورية

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم  استمرار حصار: مخيم اليرموك •
( 516)يومًا، والماء لـ  (030)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 626)لليوم 

 .ضحية( 032)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجئًا في  016663ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم  (80) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 66111)الجئًا في لبنان، ( 206211)ألردن وا
 .0832لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 229)

الي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األه: مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 219)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 300)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 129)حوالي  :مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والسيدة زينب والر  •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.حخان الشي -زاكية )باستثناء طريق 


