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أهالي مخيم اليرموك يعلنون رفضهم استالم المساعدات الغذائية احتجاجًا على "
 "اعتقال الجيش النظامي لعدد من نسائهم

 

 
 
 
 

  الجئاً فلسطينياً قضوا " 2290: "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 .2014أيار - حتى نهاية مايو 

  لليوم الثالث على التوالي مخيم اليرموك بال ماء، وحركة نزوح كبيرة يشهدها
 .مخيم خان دنون

 فلسطيني قضى تحت التعذيب في سورية يوم أمس. 
  رشاشات ثقيلة تستهدف منازل مخيم درعا، وقصف يستهدف مخيم حندرات

 .ومحيط مخيمي خان الشيح والنيرب
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 ضحايا
 .قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري" محمد عمي فرىود"الشاب 

 
 آخر التطورات في سورية

أصدر أىالي مخيم اليرموك بيانًا أعمنوا فيو اضرابيم عن الطعام ورفضيم استالم المساعدات 
القيادة العامة باعتقال عدد -الغذائية، وذلك احتجاجًا عمى قيام الجيش النظامي والجبية الشعبية 

من نساء المخيم وذلك أثناء استالم الطرود الغذائية وعمى طريق حاجز بيت سحم، وطالب البيان 
الذي تمقت المجموعة نسخة منو قيادات الشعب الفمسطيني والييئات والمنظمات الدولية ولجان 

حقوق االنسان لمتدخل الفوري لوقف ما وصفيا البيان بسياسات اإلذالل واإلعتقال والتجويع التي 
. يتعرض ليا أبناء مخيم اليرموك المحاصر

 
 البيان الصدر عن أهالي مخيم اليرموك

 
أما في الجانب المعيشي فال تزال المياه مقطوعة عن كافة أرجاء المخيم لميوم الثالث عمى 

التوالي، حيث يمجأ األىالي إلى الصياريج لتأمين المياه، وعمى صعيد آخر شيد مخيم خان دنون 
بريف دمشق حركة نزوح كبيرة بسبب التوتر األمني الذي تشيده المناطق المحيطة بالمخيم، 

إضافة إلى تعرض المخيم لمقصف واالشتباكات أكثر من مرة، ويذكر أن المخيم قد تعرض أول 
. أمس لقصف بقذائف الياون أسفرت عن وقوع ثالث ضحايا وعدد من الجرحى
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فيما سادت مخيم خان الشيح بريف دمشق حالة من التوتر أيضًا بسبب تعرض المناطق المجاورة 
لو لمقصف بالبراميل المتفجرة، أما جنوب سورية فقد تعرض مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين 
إلطالق نار من رشاشات ثقيمة متمركزة في المناطق المجاورة مما أدى إلى انتشار حالة من 

الذعر في صفوف من تبقى من األىالي، ويذكر أن المخيم قد تعرض لقصف عنيف في األيام 
 أما في حمب فقد شيد مخيم النيرب مساء أمس ،الماضية مما أدى لدمار كبير في منازل األىالي

سقوط قذيفتي ىاون بالقرب من سور المطار الذي يفصل بين المخيم ومطار النيرب فيما لم 
تسجل أي إصابات، كما تعرض مخيم حندرات لقصف عنيف أدى إلى دمار كبير في منازل 

 .المدنيين

 
 من آثار القصف على محيط مخيم خان الشيح

 
 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

أعمنت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أن عدد الضحايا من الالجئين الفمسطينيين في 
الجئًا فمسطينيًا قضوا خالل األحداث الدائرة في سورية وذلك حسب " 2290"سورية قد بمغ 

 .2014أيار – إحصائياتيا الموثقة حتى نياية مايو 
الجئًا فمسطينيًا خارجيا، " 34"الجئًا فمسطينيًا داخل سورية و" 2256"حيث قضى وفقًا لممجموعة 
الجئًا قضوا داخل المخيمات والتجمعات الفمسطينية، " 1564"أما داخل سورية فقد سجل 

 .الجئًا قضوا خارج مخيماتيم وتجمعاتيم في سورية" 692"و
 اضغط ىنالإلطالع عمى اإلحصائيات التفصيمية 

http://www.actionpal.org/index.php/2014-04-25-19-22-57/581-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2290-%D9%84%D8%A7
http://www.actionpal.org/index.php/2014-04-25-19-22-57/581-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2290-%D9%84%D8%A7
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 لبنان
حممة فمسطيني سوري لست "خالل لقائو بوفد " أشرف دبور"طالب سفير فمسطين في لبنان 

إبالغ الالجئين الفمسطينيين الميجرين من مخيمات سورية إلى لبنان والذين لدييم مشاكل " وحدك
بخصوص موضوع العائالت المشتتة بين سورية ولبنان والتي تحتاج إلى لم شمل، المبادرة إلى 

حضار الثبوتيات الخاصة بيذا  تسجيل بياناتيا لدى لجنة متابعة الميجرين الفمسطينيين وا 
لشخص العالق في سورية، إضافة لصورة وثيقة لصورة وثيقة سفر ممونة  "الموضوع والتي تشمل

 .صاحب الطمب مع تبيات فيزة دخولو الى لبنان وعدد أفراد عائمتو في لبنان ورقم ىاتفو
وحول إمكانية دخول العائالت الفمسطينية السورية إلى لبنان والتي لدييا مواعيد مقابمة مع أحدى 

إنو يتوجب عمى تمك العائالت تقديم إثبات واضح مكتوب عن :"السفارات في بيروت، قال دبور
موعد المقاء، أو عبر البريد االلكتروني، كما يجب إرفاق الطمب بصورة عن وثيقة السفر ورقم 
ىاتف وموعد تاريخ المقابمة، وتقديميا إلى لجنة متابعة الميجرين الفمسطينين في موعد أقصاه 

عصر يوم اإلثنين القادم، ألن جميع الطمبات سيتم رفعيا لألمن العام المبناني صباح الثالثاء من 
 .قبل السفارة الفمسطينية في بيروت

 
 لجان عمل أهلي

تقوم ىيئة فمسطين الخيرية بمحاولة توفير األدوية لمرضى مخيم اليرموك بشكل مجاني، حيث 
يعاني المرضى من صعوبات كبيرة بتأمين األدوية خاصة مع استمرار الحصار المشدد 

 .المفروض عمى مخيم اليرموك منذ أكثر من أحد عشر شيراً 

 



 

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

 

اعتقال 
من أبناء مخيم العائدين بحمص، ويذكر أنو قد اعتقل بعد " محمد قاسم بيمول"اعتقال الشاب 

 .استدعائو من قبل مفرزة األمن في المخيم


