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مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تحذر من كارثة انسانية "
 "جديدة في مخيم اليرموك

      

 
 

  داعش"و" النصرة"احتراق عدد من منازل مخيم اليرموك بسبب االشتباكات بين" 

  الجئة فلسطينية من أبناء مخيم خان الشيحاألمن السوري يفرج عن  

  انتماء"أطفال فلسطينيي سورية في الريحانية يشاركون بأنشطة حملة" 

  استمرار إغالق الحدود بين اليونان ومقدونيا، وحرس الحدود يصد الالجئين بقنابل

 الغاز
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 مجموعة العمل

العاصمة السورية دمشق منذ بداية  إزاء ما يتعرض له مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب
ل تنظيم الدولة من محاوالت محمومة من قب 6102ابريل  -األسبوع الثاني من شهر نيسان 

وجبهة النصرة للسيطرة وبسط النفوذ على المخيم عسكريًا وما يترافق مع ذلك " داعش"االسالمية 
ت المسؤولية حيال دونما التحلي بأي درجة من درجا ،من أعمال قصف وقنص وانتهاكات

 0111المدنيين الصامدين داخل بيوتهم من سكان وأهالي مخيم اليرموك والمقدرة اعدادهم بحوالي 
والتي أدت الى تدمير المزيد من الممتلكات العامة  ،من الرجال والنساء والشيوخ واألطفال

قدان مقومات الحياة والخاصة داخل المخيم واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وف
األساسية، في ظل صمت مريب عن ما يجري من أعمال عنف دموية فإن مجموعة العمل من 

 :أجل فلسطينيي سورية تحذر من كارثة إنسانية جديدة داخل مخيم اليرموك وتدعو إلى

التدخل السريع والفوري من كل األطراف لوقف األعمال القتالية وتحييد المدنيين  •
 .مناطق أكثر أمناً  داخل المخيم واجالئهم إلى

فك الحصار عن مخيم اليرموك والسماح بدخول المساعدات والطواقم الطبية  •
 .واإلنسانية لتقديم اإلغاثة العاجلة لالجئين داخل المخيم

تدخل الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلنقاذ ما تبقى من مخيم اليرموك  •
لتزام بقواعد الحرب وتطبيق المعاهدات واالتفاقيات ودعوة أطراف الصراع الى اال

 .الدولية الداعية الى حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة
تحرك االونروا والمجتمع الدولي للقيام بواجباتهم حيال الالجئين الفلسطينيين داخل  •

 .سورية
ائل االعالم مع أحداث تفاعل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق االنسان ووس •

مخيم اليرموك وتسليط الضوء على مأساة الالجئين فيه إلظهار حقيقة الوضع 
 .اإلنساني
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 آخر التطورات

إلى احتراق عدد من " داعش"وتنظيم " جبهة النصرة"أدت االشتباكات المستمرة بين عناصر 
لحي مسرحًا منازل حي الجاعونة في مخيم اليرموك بدمشق، ليل أول أمس، حيث كان ا

مختلف أنواع األسلحة، بما " داعش"الشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين، استخدم فيها تنظيم 
 .فيها القنابل الحراقة، والتي أدت إلى احتراق العديد من المنازل في الحي

بدعم ومساندة  6100 –كان قد اقتحم مخيم اليرموك مطلع شهر نيسان " داعش"يشار أن تنظيم 
 .عناصر تنظيم جبهة النصرة المتواجدين في اليرموك منذ ذلك الوقتمن 

 
ويذكر أن االشتباكات بين الطرفين تدخل يومها السابع، في ظل استمرار تفاقم األوضاع 
المعيشية لألهالي، خاصة مع انقطاع المياه وغياب الخدمات الصحية بشكل كامل عن المخيم 

 .القيادة العامة –مي ومجموعات الجبهة الشعبية المحاصر أساسًا من قبل الجيش النظا

من أبناء مخيم خان الشيح، " عايدة صالح عوض"أفرج األمن السوري عن الالجئة الفلسطينية 
 .وذلك بعد اعتقال دام لحوالي سنة وشهر

معتقاًل فلسطينيًا من  012يجدر التنويه أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا وثقت أسماء 
مخيم خان الشيح بريف دمشق بينهم امرأتين في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم أبناء 

 .مجهواًل حتى اللحظة

وباإلنتقال إلى تركيا شارك العشرات من أطفال فلسطينيي سورية المهجرين في مدينة الريحانية 
الفلسطينية  جنوب غرب تركيا، باليوم الترفيهي الذي نظمته الحملة الدولية للحفاظ على الهوية
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بالتعاون مع نادي أمل األمة لتعليم " انتماء"
إبريل،  -نيسان  06القرآن، يوم الثالثاء 

 .وذلك ضمن أنشطة حملة انتماء في تركيا

عبر األطفال عن انتمائهم لوطنهم من خالل 
حمل األعالم الفلسطينية، ويافطات تؤكد 

قراهم التي ُهّجر منها و  انتماءهم لبلدهم
 .0491ام أجدادهم ع

تخّلل اليوم الترفيهي مسابقات وفقرات متنوعة ودروس تثقيفية حول نكبة الشعب الفلسطيني 
 .ومفهوم حق العودة، بهدف غرس التمسك بهذا الحق في نفوس األطفال

هي حملة شعبية ترعاها مؤسسات ولجان فلسطينية بمختلف تخصصاتها " انتماء"يذكر أن حملة 
 .مايو من كل عام/طني الفلسطيني، وتستمر طوال شهر أيارمن أجل تعزيز الشعور الو 

وفي سياق مختلف تستمر السلطات اليونانية والمقدونية بإغالق حدودهما أمام اآلالف من 
 .الالجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا هربًا من الحروب الدائرة في بالدهم

 
الحدود بين البلدين على شكل مجموعات، وفي تطور جديد حاول العشرات من الالجئين عبور 

إال أن حرس الحدود المقدونية عملوا على صدهم باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل 
 .الصوت، مما أدى لتسجيل عشرات حاالت اإلغماء في صفوف الالجئين
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زمًا بعد ألف الجئ اليزالون عالقين في اليونان، حيث ازداد الوضع تأ( 00)يذكر أن حوالي 
إغالق الحدود في وجوههم، وتوقيع اتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا يسعى إلى إيقاف الهجرة 

 .غير الشرعية تجاه أوروبا

 

 6132/ نيسان ــ ابريل/ 31/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 00011) •
 .ًا في لبنانالجئًا فلسطينيًا سوري( 965011) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .6100يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 20.6)أكثر من  •

 .6100كانون األول 
القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 0149)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0111)لليوم 
 .ضحية( 012)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 011)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .الييوم على التو ( 111)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 0110)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 21)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 290)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


