
 

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

 

 

 
 

 
 

ادخال المساعدات الغذائية والطبية لمخيم اليرموك أولى مراحل اتفاق "
 ""البلدات الخمس

 

 
 

 يلدا وأنباء عن خالفات في صفوف داعش جنوب دمشق -اغالق طريق اليرموك  •

 مهجرو مخيم خان الشيح في إدلب يحملون "األونروا" مسؤولية تدهور أوضاعهم •

ندوة تحت عنوان "نحو دور جديد لفلسطينيي سورية في أوروبا" على هامش مؤتمر  •

 (15فلسطينيي أوروبا )

 أنشطة وبرامج دعم نفسي ألطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا •
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 آخر التطورات

أكدت "هيئة تحرير الشام" إحدى فصائل المعارضة المسلحة في سورية، أن مخيم اليرموك 
جئين الفلسطينيين هو خامس البلدات التي جرى توقيع االتفاق بشأنها بين النظام السوري لال

 .و"جيش الفتح" فيما يعرف باتفاق "البلدات الخمس"

أن المرحلة األولى من االتفاق تقضي بإدخال المساعدات وقالت الهيئة في تقرير نشرته يوم أمس 
 .حاالت المرضية المستعجلةالغذائية والطبية لمخيم اليرموك وإخراج ال

 
إضافة إلى خروج المقاتلين ومن يرغب من األهالي في مخيم اليرموك في المرحلة الثانية، منوهة 

( يومًا تفصل بين المرحلتين تبدأ مع خروج مسلحي بلدات كفريا والفوعة شمال 60إلى أن )
 .سورية

ي مناطق "هيئة تحرير الشام" ووفقًا للتقرير أن ألف شخص من المحاصرين من بينهم عائالت ف
 .في المخيم سيخرجون إلى الشمال السوري بعد نداءات منهم للهيئة نتيجة ظروفهم الصعبة

وفي السياق ليس ببعيد قالت مصادر محلية في مخيم اليرموك المحاصر أن عناصر الفصائل 
بين مخيم المسلحة جنوب دمشق أغلقت صباح يوم أمس الحاجز المقام على الطريق الواصل 

 .اليرموك وبلدة يلدا ألسباب مجهولة
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ويعتبر الطريق الوحيد الرابط بين مخيم اليرموك ويلدا حيث يتم خروج طالب المدارس والمدنيين 
كما يعد المنفذ الوحيد لدخول المواد والمساعدات  ،المحاصرين من المخيم إلى البلدات المجاورة

 .رينالغذائية واألدوية ألبناء المخيم المحاص

في غضون ذلك، نقلت مصادر محلية من جنوب دمشق وقوع خالفات حادة داخل صفوف 
تنظيم الدولة "داعش" في حي الحجر األسود معقل التنظيم في جنوب دمشق على خلفية تغيير 

 .قيادة التنظيم في المنطقة

من مخيم خان وباالنتقال إلى شمال سورية حملت عشرات العوائل الفلسطينية السورية المهجرة 
الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق إلى مدينة إدلب وكالة "األونروا" مسؤولية تدهور 

األطفال الذين يعانون سوء و  أوضاعهم المعيشية، وعدم القيام بواجبها تجاه المئات من النساء
 .األوضاع اإلنسانية في المدينة

ة لم تتمكن من الحصول على أي من مساعدات ووفقًا لما ورد للمجموعة فإن العائالت المهجر 
"األونروا" اإلغاثية أو المالية، وذلك بسبب عدم تواجد "األونروا" في إدلب، وأشارت العائالت إلى 
أنها لم تستطيع الحصول على المساعدة المالية الدورية التي تقدمها الوكالة للعائالت الفلسطينية 

لى إيجاد حل لتلك المشكالت، والعمل على استدراك في سورية، مطالبة األونروا بالعمل ع
 .تقصيرها تجاههم
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وفي هولندا نظمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية والشبكة األوروبية لفلسطينيي 
سورية، ندوة تحت عنوان "نحو دور جديد لفلسطينيي سورية في أوروبا"، على هامش مؤتمر 

 15/04/2017مدينة روتردام الهولندية، وذلك يوم السبت  الذي يقام في 15فلسطينيي أوروبا الـ 
 .Van cappellino Zaalفي الطابق األرضي بقاعة 

أكد المجتمعون فيه على تفعيل وتنشيط الشبكة األوروبية لفلسطينيي سورية وتوفير مقومات 
 إحياءها على طريق تجميع وتأطير فلسطينيي سورية كي يأخذوا دورهم الريادي في العمل
الفلسطيني، كما دعوا االتحادات وتلروابط المهنية التي انطلقت في أوروبا إلى استيعاب الشرائح 

 الفلسطينية السورية داخل أوروبا.

وناقش الملتقى أهمية استثمار الكفاءات الفلسطينية الوافدة وتعزيز مقومات اإلندماج مع المجتمع 
حلية لحماية الهوية الوطينة والعمل على بناء المحلي وتطوير آليات بالتعاون مع المؤسسات الم

رافعة جديدة للعمل الفلسطيني في القارة األوروبية عبر اآلالف التي وفدت حديثًا ضمن آليات 
متفق عليها مع المؤسسات المحلية، وقد دار نقاش معمق حول بعض التجارب التي انطلقت في 

ة وفي مناطق اللجوء المحيطة في سورية، كما أوروبا وكيفية دعم الالجئين الفلسطينيين في سوري
تم االتفاق على عقد عدد من ورشات العمل التي تناقش هذا الملف من مختلف جوانبه وإيجاد 

 آليات التواصل عبر اللجان التي تنبثق عن اللجان المحلية.
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ية خير أمة، المحتاجين بالتعاون مع جمعو  أما في تركيا نظمت الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام
للدعم االجتماعي والنفسي، حيث استهدف المشروع أطفال الالجئين  (امداد وأمل)مشروع 

السوريين والفلسطينيين في مدن مرسين وأنطاكيا والريحانية واستنبول، كما هدف المشروع إلى 
دريب تقديم العون واالستشارة النفسية والمعنوية واالجتماعية من خالل إقامة المحاضرات وت

 مدربين في اختصاص تربية األطفال، وإقامة أنشطة مختلفة لألطفال وفقرات ترفيهية.

 

 2017إبريل –نيسان  15فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3478) •
 .( امرأة 455)

( 86فرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أ1183) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1367يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .هم في مخيم اليرموكالحصار غالبيت

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1098انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 949)

( يومًا، 1442أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.176والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016ف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( أل85حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


