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أهالي وهيئات مخيم اليرموك يؤكدون بقاؤهم في اليرموك ويشددون  "
 " على الحل السياسي لمأساتهم

 
 

 الجئ وزوجته يقضيان إثر قصف سابق على مخيم اليرموك 

 السورية لمخيم درعا الجئة تقضي إثر اصابتها بشظايا قصف الطائرات 

  في " داعش"و "أكناف بيت المقدس"تجدد االشتباكات المتقطعة بين كتائب

 مخيم اليرموك

  فلسطينية آالف عائلة" 6"توتر أمني في بلدة قدسيا التي نزحت إليها. 

  جمعية نور لإلغاثة والتنمية ومؤسسة جفرا يستمران بإدخال المواد الغذائية

 ألهالي مخيم اليرموك

  تسعة مهاجرين يقضون إثر غرق أحد المراكب التي انطلقت من مصراته الليبية

 .متجهة نحو أوروبا

 اعتصامات في لبنان وألمانيا وإيرلندا تضامناً مع مخيم اليرموك. 

 ول لفلسطينيي سورية في مدينة هلنسنبوري ألانعقاد اللقاء التشاوري ا

 .السويدية
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 محمد الصباغ 

 ضحايا
 "محمد الصباغ"الالجئ الفلسطيني قضى 

وزوجته إثر قصف سابق استهدف مخيم 
اليرموك، حيث عثر على جثمانهما في منزلهما 

 .الكائن خلف مشفى فلسطين
مـهـدية عـودة "فيما قضت الالجئة الفلسطينية 

إثر إصابتها بشظايا ( 2491تولد عام " )حـبـيب
 .قصف الطيران الحربي السوري على مخيم درعا

 
 آخر التطورات

، "أكناف بيت المقدس"داعش، وكتائب  -اندلعت يوم أمس اشتباكات متقطعة بين تنظيم الدولة 
تركزت في محيط منطقة ثانوية اليرموك للبنات، في شارع الشهيد جالل كعوش بالقرب من شارع 

قعة من مساحة المخيم وا% 08وحارات شارع لوبية، فيما ال تزال  ،فلسطين، وشارع اليرموك
 (.داعش)تحت سيطرة 

ومن جانبهم اعتصم أهالي وهيئات والمؤسسات العاملة في مخيم اليرموك يوم أمس أمام مركز 
الشباب في شارع المدارس بمخيم اليرموك، حيث طالبوا األمم المتحدة ومنظمة التحرير بالعمل 

األهالي بالمخيم من  على حل مأساة اليرموك سياسيًا وليس عسكريًا، باإلضافة إلى تأمين حاجات
غذاء ودواء، وأكدوا على بقائهم في المخيم، ورفضهم أي ممر آمن للخروج من اليرموك إال إن 

 .كان يضمن عودتهم إلى فلسطين

 
 االعتصام في مخيم اليرموك
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وعلى صعيد آخر قامت السلطات السورية بإغالق الطريق المؤدي إلى منطقة قدسيا في ريف 
وذلك بعد خطف مجموعة من المعارضة السورية المسلحة ألحد عناصر األمن السوري  ،دمشق

 .دخل المنطقة بالخطأ
آالف عائلة فلسطينية لجأت إليها بعد نزوحهم من مخيم  0888يذكر أن البلدة فيها ما يقارب الـ 

المنطقة  وتشهد ،سنوات 3اليرموك والمخيمات اآلخرى بسبب األزمة التي شهدتها مناطقهم قبل 
 .حالة غير مستقرة وذلك جراء تدهور الوضع األمني فيها بين الحين واآلخر

إلى ذلك تعاني تلك األسر من أوضاع وظروف معيشية قاسية نتيجة غالء األسعار وانتشار 
البطالة بينها وكذلك بسبب عدم وجود دخل مادي ألغلب هذه العائالت التي اضطرت ألن 

عة ما سبب لهم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتهم وفقدانهم لبيوتهم تستأجر بيوت بأسعار مرتف
 .وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينية

 
 وقفات تضامنية مع مخيم اليرموك

شاركت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان، وتجمع عمال فلسطينيي سورية في الوقفة التضامنية 
ير خدمات االونروا في مدينة صيدا أمام مكتب مد 23/9/1822التي أقيمت أمس االثنين 

 .جنوب لبنان، وذلك تضامنًا مع أهالي مخيم اليرموك

 
 الوقفة التضامنية في مدينة صيدا

تخلل االعتصام الذي رفع فيه الفتات تضامنية مع سكان المخيمات الفلسطينية في سورية ومخيم 
اليرموك تالوة البيان المقدم من اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية في مدينة صيدا، وعدد 
 من الكلمات التي دعت كافة األطراف إلى تحييد المخيمات الفلسطينية في سورية، كما طالب
المعتصمون بوقف نزيف الدم في مخيم اليرموك، وفك الحصار عنه، وفتح ممرات إنسانية آمنة 
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إلدخال المساعدات الطبية والغذائية بشكل فوري، وفي ختام االعتصام تسلم مدير مكتب خدمات 
 .األونروا في مدينة صيدا مذكرة من أعضاء اللجان الشعبية لتحالف القوى الفلسطينية

يرلندا والعاصمة األلمانية برلين وقفات تضامنية نظمها عدد من الالجئين فيما شهدت إ
 .الفلسطينيين تضامنًا مع أهلهم في مخيم اليرموك

 
 الوقفة التضامنية في برلين

 إيطاليا 
أعلن خفر السواحل اإليطالي أمس االثنين، أن تسعة أشخاص على األقل القوا حتفهم إثر 

شخصا آخرين بعد  299قبالة سواحل ليبيا، فيما جرى إنقاذ  انقالب قارب مكدس للمهاجرين
جهود إنقاذ بحري مكثفة في المنطقة، فيما لم يتم اإلعالن عن جنسيات الضحايا، يذكر أن عدد 
من الناشطين كانوا قد أطلقوا نداءات استغاثة في وقت سابق حيث يحمل المركب عددًا من 

 .الالجئين الفلسطينيين والسوريين
 

 يدالسو 
 ،انعقد أول أمس اللقاء التشاوي األول لفلسطيني سورية في السويد، وذلك في مدينة هلسنبوري

ممثاًل " عالء القط "ممثاًل عن مركز العدالة الفلسطيني و"محمد أبو الهيجاء "وقد حضر اللقاء 
كما وحضر اللقاء الجئون عدد من فلسطينيي سورية ممن يقطنون في  ،عن مؤسسة ابن رشد

 .وما حولها"هلسنبوري "و" ندسكرونا ال"و "مالمو "و "يوتوبري "نة مدي
والتي تعمل تحت " تواصل"وتم من خالله اإلعالن عن انطالق لجنة فلسطينيي سورية في السويد 

مظلة مركز العدالة الفلسطيني بمالمو، كما وتوافق الحضور بالخروج بصياغة رسالة من 
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ر فلسطينيو أوروبا الذي سينعقد في الخامس والعشرين من فلسطينيي سورية في السويد إلى مؤتم
كما اتفق الحضور على سلسلة لقاءات متتابعة مستقباًل والعمل من أجل الالجئين .الشهر الجاري

 .الفلسطينيين في سوريا وتقديم التسهيالت للفلسطينيين للقادمين الجدد إلى السويد

 
 المنعقد في السويد اللقاء التشاوي

 عمل أهليلجان 
استطاعت مؤسسة جفرا وجمعية نور لإلغاثة والتنمية إدخال كميات جديدة من المواد اإلغاثية، 
إلى منطقتي يلدا وبيت سحم، وذلك بهدف توزيعها على أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى تلك 

بداية شهر للمخيم منذ " داعش"المنطقتين، نتيجة اقتحام ما يعرف باسم تنظيم الدولة اإلسالمية 
من " أكناف بيت المقدس"نيسان الجاري، وما تعرض له من قصف واشتباكات عنيفة بين كتائب 

 .وجبهة النصرة من جهة أخرى" داعش"جهة، وتنظيم 
 

 5132/ ابريل ــ نيسان / 31احصاءات وأرقام حتى 
سنوات الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع ( 53911)ما ال يقل عن  •

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

( 536)يومًا، والماء لـ ( 356)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 646)لليوم 
 .ضحية( 334)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجئًا في ( 316603)سورية إلى خارجها منهم  ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من (08) •
الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 66111)الجئًا في لبنان، ( 236111)األردن و

 .1822لغاية فبراير " األونروا"وكالة 



 

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

 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 243)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 233)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 339)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه %(31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 161)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبياً  :العائدين في حمص وحماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


