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صابة طفلة وشاب آخر برصاص " قضاء شاب من مخيم اليرموك وا 
 "قناص

      

 
 

 "مخيم "تدعو األطراف إلى وقف ما وصفته باألعمال العدائية في " األونروا

 بدمشق" اليرموك

 لواء "حندرات بحلب وسط اتهامات لمجموعة  استمرار االشتباكات في محيط مخيم

 بتجنيد أطفال" القدس

 خفر السواحل اإليطالي ينقذ المئات من المهاجرين قبالة سواحله 
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 آخر التطورات

أفادت األنباء الواردة من مخيم اليرموك المحاصر، أن 
قضى اليوم برصاص " مالك عثمان"الشاب الفلسطيني 

في " دمحم دياب"أصيب الشاب قناص في المخيم، فيما 
منطقة العروبة جنوب شرق المخيم إثر تعرضه لرصاص 
قناص في الرأس حيث تم ارساله الى المشفى الميداني ليتم 
عالجه، كما أصيبت طفلة في الثامنة من عمرها إصابة 
خارجية برصاص قناص في ساحة أبو حشيش وسط 

 .المخيم

في المخيم، إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين جبهة  يأتي ذلك وسط توتر باألوضاع الميدانية
النصرة وتنظيم داعش في اليرموك منذ تسعة أيام، أدت إلى تفاقم األوضاع المعيشية والصحية 

 .في المخيم بشكل كبير، كما تخللها إقدام الطرفين على إحراق منازل المدنيين

، عن قلقه إزاء اآلثار اإلنسانية كريس غانيس" األونروا"وفي سياق متصل أعرب المتحدث باسم 
منذ " مخيم اليرموك"المترتبة عن النزاع المسلح العنيف بين الجماعات المسلحة المتطرفة داخل 

 .الجاري ( أبريل)السادس من نيسان 

 
من المؤلم أن نرى فصاًل : "وقال غانيس في تصريحات نشرها القسم اإلعالمي لألمم المتحدة

 ."الشديد والمعاناة المفروضة على المدنيين في مخيم اليرموكآخرًا من التوتر 
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أن القتال الضاري المستمر ال يسبب فقط سقوط ضحايا من المدنيين والوفيات، ولكنه "وأوضح 
 ."يفاقم أيضًا بشكل حاد نقص الغذاء والمياه الصالحة لنحو ستة آالف أسرة داخل اليرموك

ى وقف األعمال العدائية واالمتثال اللتزاماتها بموجب القانون األطراف المعنية إل" األونروا"ودعت 
 .اإلنساني الدولي باحترام وحماية أرواح المدنيين في مخيم اليرموك

بين مجموعات المعارضة  ،أما في حلب، فتستمر االشتباكات العنيفة في محيط مخيم حندرات
من جهة أخرى، حيث " اء القدسلو "السورية المسلحة من جهة وقوات الجيش النظامي ومجموعة 

 .تسعى األخيرة بسط سيطرتها على المخيم

من جانب آخر اتهم ناشطون فلسطينيون، مجموعة لواء القدس بتجنيد صغار السن من الالجئين 
الفلسطينيين من أبناء مخيم النيرب وحندرات، وارسالهم إلى جبهات القتال تحت ذريعة تحرير 

ت الفلسطينية، وتم سقوط العديد من الضحايا، حيث قضى قبل مخيم حندرات وحماية المخيما
الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره في معارك " أحمد أبو خشبة"أيام الشاب الفلسطيني 

مخيم حندرات، فيما بثت مجموعات المعارضة المسلحة شريطًا مصورًا لما قالت إنها ضحايا من 
 .المخيممجموعة موالية للنظام سقطوا في معارك 

يذكر أن المخيم خال تمامًا من ساكنيه حيث أجبر األهالي على ترك مخيمهم على وقع 
يومًا، والتي ( 6701)االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات النظام والمعارضة، قبل حوالي 

 انتهت بسيطرة المعارضة على المخيم، والتي تمنع بدورها األهالي من العودة للمخيم منذ تلك
الفترة، في حين تعرض المخيم لقصف متكرر من قبل الظام السوري بالبراميل المتفجرة طوال تلك 

 .من منازل المخيم%( 07)ما أسفر عن دمار حوالي  ،المدة

وعلى صعيد آخر، أكد ناشطون إيطاليون أن خفر السواحل اإليطالي، أنقذ المئات من المهاجرين 
والذين يعتقد أن رحلهم انطلقت من الشواطئ المصرية  غير الشرعيين خالل األيام الماضية

 .والليبية

وذلك لخطورتها وكثرة حوادثها " قوارب الموت"يذكر أن القوارب المنطلقة من مصر وليبيا تسمى 
 .التي راح ضحيتها المئات في البحر األبيض المتوسط
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أن شددت تركيا من  بعد" قوارب الموت"ويأتي إعادة استخدام الشواطئ المصرية كمنطلق لـ 
إجراءاتها المتبعة لمنع انطالق القوارب من أراضيها نحو اليونان، وذلك بعد اتفاقية كانت قد 

 .وقعتها مع االتحاد األوروبي، مطلع شهر آذار تنص بنودها على مكافحة الهجرة غير الشرعية

 
 6152/ نيسان ــ ابريل/ 51/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 65577) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 005577) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1777) •

 .0765يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 06.0)أكثر من  •

 .0765كانون األول 
القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك •

( 6701)انقطاع الكهرباء منذ أكثر من و  على التوالي،( 6705)العامة على المخيم لليوم 
 .ضحية( 601)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 505)يومًا، والماء لـ 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوم على التوالي( 007)



 

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

 

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6700)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 07)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 000)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 

 


