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الجئة تقضي برصاص قناص في اليرموك، واستهداف مشفى فلسطين "
 "بالبراميل المتفجرة

 
 
  التعذيبالجئ فلسطيني من أبناء مخيم الرمل في الالذقية يقضي تحت. 
  داعش من مخيم اليرموكأنباء عن انسحاب العشرات من عناصر تنظيم. 

 رويترز الفصائل الفلسطينية ستشارك في العمليات العسكرية بجانب النظام. 

 الصليب األحمر يطالب بدخوله إلى مخيم اليرموك لتقديم المساعدات اإلنسانية لسكانه. 

 وسكانه بحاجة للحماية ..مخيم اليرموك أصبح حلقة من جهنم: األمين العام لألمم المتحدة
 .يمكن التخلي عنهموال 

 تونس تناشد المنظمات الدولية إلنقاذ المدنيين في مخيم اليرموك. 
  على جميع األطراف المتحاربة أن تسمح فوراً للمنظمات اإلنسانية "منظمة العفو الدولية

 ."بدخول مخيم اليرموك

 منظمات اقليمية ودولية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية آالف 
 .المدنيين في مخيم اليرموك

  ًعلى المهجرين من مخيم درعا الجيش السوري يفرض قيودا. 
 وقفات تضامنية مع اليرموك في فلسطين، واألردن، وألمانيا، والسويد، وهولندا. 

 
 



 

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

 

 
 سناء محمد خليلي

 ضحايا
برصاص قناص " سناء محمد خليلي"قضت الالجئة 

 .اليرموكأثناء تواجدها في محيط محكمة 
 52" )عبد السالم األحمد"فيما قضى الالجئ الفلسطيني

من أبناء مخيم الرمل في الالذقية، تحت التعذيب ( عاما  
في سجون النظام السوري، وذلك بعد اعتقال دام ألكثر 
من ثالث سنوات، مما يرفع عدد الالجئين الفلسطينيين 
الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية إلى 

ضحية، يذكر أن األمن قد قام بتسليم هويته ( 830)
 .الشخصية لذويه

 
 آخر التطورات في مخيم اليرموك

أهالي مخيم اليرموك بدمشق على دمار كبير تسبب فيه القصف العنيف بالبراميل  استيقظ
المتفجرة والصواريخ، الذي استمر حتى ساعات الفجر األولى، ما أدى لوقوع دمار كبير في 

ين واألبنية المحيطة بها، يذكر أن مشفى فلسطين هو المشفى الوحيد الذي كان مشفى فلسط
 .يعمل داخل المخيم خالل األشهر الماضية

 
 مشفى فلسطين آثار القصف على

فيما تجدد القصف ظهرا  حيث استهدف محيط ساحة الريجة بصاروخ مما أدى لوقوع أضرار 
مما يرفع حصيلة الضحايا من  ،برصاص قناصمادية في المنطقة، كما قضت الجئة فلسطينية 

" سليم السعدي"ضحية، فيما أصيب الشاب ( 58)إلى ( داعش)الالجئين في اليرموك منذ اقتحام 
 .برصاصة في الصدر وكانت إصابته حرجة
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 الدمار في مخيم اليرموك

واريخ يذكر أن المخيم تعرض أول أمس لقصف عنيف حيث استمر سقوط البراميل المتفجرة والص
إنفجارعلى األقل، مما خّلف دمار كبير في " 52" مسبباحتى ساعات الفجر األولى من يوم أمس 

 .األبنية والممتلكات منها مشفى فلسطين التي تعرضت لدمار هائل
فيما تجدد القصف ظهر األمس والذي استهدف محيط ساحة الريجة مخلفا  أضرارا  مادية في 

 .المكان
داعش بسحب العشرات من عناصره إلى منطقة الحجر  –تنظيم الدولة ومن جانب آخر قام 

األسود المجاورة للمخيم وسط أنباء تتحدث عن نيته، باالنسحاب من مخيم اليرموك وتسليم 
 .مناطق سيطرتها لجبهة النصرة

الفصائل الفلسطينية ستشارك في العمليات العسكرية مع قوات "أن : كالة رويترزو  إلى ذلك نقلت
 ".نظام السوري ضد المسلحين في مخيم اليرموكال

أما الوضع اإلنساني داخل المخيم فيستمر بالتدهور حيث ال تتوفر أي من المواد الطبية الالزمة 
لإلسعافات األولية، وعشرات الجرحى دون عالج، وسط انقطاع المياه والكهرباء عن كامل 

 .المخيم
 

 التفاعل الدولي مع مأسات مخيم اليرموك
دخال  شهد يوم أمس موجة من المطالبات الدولية والحقوقية بحماية الالجئين في اليرموك وا 
المساعدات اإلنسانية إلى أهالي اليرموك بشكل عاجل، حيث طالبت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بالسماح لها بالدخول إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، وتقديم مساعدات إنسانية 

عاجلة لسكانه، كما ناشدت اللجنة الدولية في بيان أصدرته أمس جميع األطراف المشاركة  وطبية
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 األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون

في القتال بالسماح للمساعدات اإلنسانية العاجلة بالمرور فورا  ودون عوائق، وكذلك بالسماح 
 .للمدنيين الراغبين في مغادرة المخيم والذهاب إلى مناطق أكثر أمانا  بمغادرته متى ما شاؤوا

ومن جانبه صرح األمين العام لألمم المتحدة بان 
أن  كي مون في مؤتمر صحفي أمس الخميس،

مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب 
العاصمة السورية دمشق، أصبح حلقة من جهنم، 
وأن سكانه بحاجة إلى الحماية وال يمكن التخلي 

بان كي مون في مؤتمره  عنهم، وقال
ألف فلسطيني ال زالوا  53إن :"الصحف

محاصرين في المخيم، يعانون من ظروف 
 ".ال يمكننا انتظار حدوث مجزرة في مخيم اليرموك: "إنسانية صعبة، مؤكدا  أنه

فيما ناشدت تونس المنظمات الدولية التدخل إلنقاذ المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك 
وأعربت في بيان صادر عن ."آمنة إلجالئهم وتوفير المساعدات اإلنسانية لهم وضمان ممرات

” اليرموك“عن بالغ انشغالها وقلقها إزاء تدهور األوضاع اإلنسانية في مخيم "الخارجية التونسية 
تونس " وأضاف البيان أن " لالجئين الفلسطينيين بعد مهاجمته من قبل تنظيم داعش اإلرهابي 

 .مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة تؤكد تضامنها
إلى ذلك وصفت نائبة مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية الحياة في 

فعقب ما تعرضوا له من حصار حكومي على  ،بأنها معاناة مؤلمة للبقاء على قيد الحياة" اليرموك
في المخيم، ها هم اليوم يتسمرون في أماكنهم خوفا  على حياتهم مدار سنتين شل مناحي الحياة 

ثمة حاجة : "، وأضافت حسيبة "من نيران القناصة وفي ظل تصاعد القصف المدفعي والجوي
ماسة للسماح فورا  للوكاالت اإلنسانية المستقلة بدخول مخيم اليرموك دون قيود والمساهمة في 

 ".تخفيف عبء المعاناة التي ال تنتهي
فيما أصدرت عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية بيانا  طالبت فيه المجتمع الدولي باتخاذ 
إجراءات عاجلة لحماية آالف المدنيين المعرضين للخطر والتخفيف من معاناة الفئات 
المستضعفة في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، كما حثت جميع األطراف في 

ع اإليفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية أرواح المدنيين العالقين في منطقة النزا 
 .المواجهات المسلحة
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أما من الجانب الشعبي فقد شهدت القدس وغزة ولبنان واألردن وبرلين األلمانية ومالمو السويدية 
ين في مخيم اليرموك حيث والهاي الهولندية العديد من الوقفات التضامنية مع الالجئين الفلسطيني

جدد المتضامنون مطالبهم للمؤسسات والجهات الدولية والفلسطينية بسرعة التحرك لوضع حد 
 .لمعاناة أبناءه

إلى وقفة تضامنية مع مخيم  -فيدار  -إلى ذلك دعت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 
الجمعة مباشرة أمام مسجد بعد صالة ( م5052/نيسان/50)اليرموك المحاصر اليوم الجمعة 

 .الفاتح بمدينة اسطنبول

 
 هولندا -ي افي اله التضامنيةالوقفة 

 درعا
لجيش السوري على أبناء مخيم درعا المهجرين خارج المخيم والمتواجدين في ات اوقحظرت 

وفي  ،مناطق سيطرة النظام عليهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية
يمنع من العودة ( تحت سيطرة النظام)منطقة المحطة  حال تم دخول أي فرد من المقيمين في

 .دةوهاب والعذال ميسمح لهمناطق المعارضة في  نلى األهالي المقيميإما بالنسبة أ ،إليها
يشهد مخيم درعا أعمال قصف واشتباكات متكررة منذ بداية الحرب الدائرة فيها، مما تسبب وفق 

من مبانيه، فيما يعيش من تبقى من الالجئين (% 00)اءات غير رسمية بدمار حوالي إحص
كذلك يعاني .داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين الصحي والمعيشي

المهجرون من المخيم أوضاعا  إنسانية صعبة بعد ترك منازلهم تتجلى في ارتفاع إيجار المنازل 
 .شار البطالة وحاالت الفقر مع ضعف الموارد المالية للمهجرينوغالء األسعار وانت
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 لجان عمل أهلي
لبعض شوارع المخيم حيث أزالوا الركام والدمار  فقام العشرات من أبناء المخيم بحملة تنظي
 .الناجم عن القصف المتكرر للمنازل المخيم

العائالت الفلسطينية النازحة من إلى ذلك استمرار المؤسسات اإلغاثية بتوزيع مساعداتها على 
 .اليرموك إلى بلدة يلدا المجاورة

فيما أكد مؤسسة جفرا وجمعية نور اإلغاثيتين توفيرهما للمساعدات الغذائية والصحية ومعقمات 
 .المياه لجميع من يستطيع الوصول من اليرموك الى نقاط التوزيع في يلدا وببيال وبيت سحم

 
 اليرموكف في مخيم تنظيالحملة 

 5102/ ابريل ــ نيسان / 9وأرقام حتى  احصاءات
الجئا  فلسطينيا  سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53922)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 505)يوما ، والماء لـ ( 355)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 245)لليوم 
 .ضحية( 034)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئا  في ( 01،203)إلى خارجها منهم  ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية( 01) •
الجئا  في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 2،111)الجئا  في لبنان، ( 20،211)األردن و
 .5052لغاية فبراير " األونروا"وكالة 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 242)

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA?hc_location=ufi
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : السبينةمخيم  •
 .يوم على التوالي( 202)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 052)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .بانيهمن م %(31)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 229)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا   :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


