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 للدخول اليرموك مخيم طريق بفتح يطالب أوروبا فلسطينيو مؤتمر"
دخال والخروج  "إليه اإلنسانية اإلمدادات وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 برلين في سورية فلسطينيي عمل ورشة في يلتقون سوريون فلسطينيون ناشطون •
 مؤتمر إلى رسائل توجه ومقدونيا تركيا في سورية فلسطينية وعائالت اليرموك مخيم إعالميو •

 .أوروبا فلسطينيي
 اليرموك مخيم معاناة يستحضر برلين في فني معرض" قهوة فنجان" •
صابة اليرموك مخيم في االشتباكات واستمرار الهاون قذائف سقوط •  بعد مدنيين ثالثة وا 

 يلدا جهة من قنصهم
 .المخيم في غدا   جماهيري اعتصام إلى تدعو اليرموك مخيم في واألهلية المدنية الفعاليات •
 قرار واألهلية الرسمية الجهات تحمل التركية كيليس مدينة في السورية الفلسطينية العائالت •

 .سورية إلى بالعودة عائلة أي
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  أوروبا فلسطينيي مؤتمر
 يواكب المؤتمر أن على األمس مساء صدر الذي الختامي بيانه في أوروبا فلسطينيي مؤتمر أكد
 وغيره اليرموك مخيم مأساة األلم ببالغ يعايش وأنه سورية، في المتجددة الفلسطيني الشعب نكبة
 ".المخيمات من

 حق   تفعيل سوى لها حد ا   يضع لن المتواصلة الفلسطيني الشعب نكبة أن  "  إلى البيان وأشار
 "فلسطين في ودياره أرضه إلى العودة
 والخروج للدخول المخيم وفتح اليرموك، مخيم أبناء على خيارات أي فرض بعدم"  البيان وطالب

 فتح ضرورة"  إلى داعيا  " سورية في الفلسطينية المخيمات باقي وأبناء أبناؤه، يقرره لما وفقا  
 ".هناك والنازحين السكان ولعموم المخيمات لقاطني اإلنسانية اإلمدادات أمام الطريق
 السُبل بشتى هذه المتجددة نكبتهم في شعبنا أبناء إلسناد والحمالت الجهود مواصلة" على مشددا  

 "والنازحين الالجئين مع الكريم اإلنساني بالتعامل جميعا   الدول التزام ضرورة مع الممكنة،
 سورية بفلسطينيي الخاصة العمل ورشة مقترحات كافة متابعة تبني" المؤتمر رئاسة أعلنت فيما
 إلى التوصيات هذه ترجمة أجل من طاقتها ستبذل" وأنها" المؤتمر فعاليات ضمن انعقدت والتي
 ".القارة في الفلسطيني العمل إمكانات تتيحه لما وفقا   فعلي واقع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلك أعمال في شاركوا قد كانوا سورية فلسطينيي شباب من الناشطين من العشرات أن يذكر
 .المؤتمر رئاسة إلى تقديمها تم التي التوصيات من بجملة خرجوا حيث الورشة
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 القيادات سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة منسق" حمود طارق" األستاذ دعا جانبه ومن
 واألجندات األولويات سلم على سورية في الفلسطينيين الالجئين ملف وضع إلى الفلسطينية
 أوضاعهم إلى مشيرا   معاناتهم، إلنهاء الدولية األبواب كافة طرق ضرورة على مؤكدا   الفلسطينية،
 أو كمبوديا في العالم بقاع أقصى إلى الوصول إلى ظروفهم أجبرتهم حيث المتردية اإلنسانية
 .البحر قعر في االستقرار

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث أوروبا فلسطينيي لمؤتمر االفتتاحية الجلسة في ألقاها كلمة خالل" حمود" دعوة أتت حيث
 . برلين األلمانية العاصمة في األمس صباح أعماله انطلقت والذي العشر
 السجون في التعذيب وشهداء المعتقلين وأهالي اليرموك مخيم إعالميو أرسل متصل موضوع وفي

 المقدونية السجون في المعتقلة والعائالت تركيا، مخيمات في الفلسطينية والعائالت السورية،
 .أوروبا فلسطينيي لمؤتمر ومطالبات رسائل
 تحت أمس يوم أقيم الذي معرضه في" سالمة أنس" السوري الفلسطيني الفنان جسد ذلك إلى

 رسمت فنية لوحات عبر اليرموك، مخيم في الفلسطينيين الالجئين معاناة" قهوة فجان" عنوان
 .عشر الثالث أوروبا فلسطينيي لمؤتمر المرافقة الفنية النشاطات ضمن القهوة، ببقايا
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  التطورات آخر
 تسجيل وتم السوري الجيش لقصف ليال   اليرموك مخيم تعرض عن العمل مجموعة مراسل أفاد

 مع ذلك يتزامن.  إصابات عن أنباء وال المخيم من متفرقة مناطق عدة على الهاون قذائف سقوط
 وداعش الفلسطينية المجموعات بين وتواصلت.  المخيم محاور كافة على رحاها دارت اشتباكات
 الخضار سوق محور وعلى المصطفى الحبيب جامع باتجاه الريجة ساحة محيط في والنصرة
 مدعوما   داعش تنظيم بين اشتباكات جرت اليرموك لمخيم الجنوبية الجهة وفي.  فلسطين وشارع
 حوران بأبابيل مدعوما   الرسول شام لواء من السورية المعارضة مسلحي بين و النصرة بجبهة
 . الطرفين بين وجرحى قتلى عن وأنباء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في متواجدين قناصين قبل من العروبة، شارع في مدنيين ثالثة قنص عن مراسلنا أضاف كما
 . هناك دارت عنيفة اشتباكات بعد العروبة، شارع على والمطلة يلدا أبنية
 لليوم المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار ظل في ذلك يأتي

 يوما  ( 228) لـ والماء يوما ،( 738) من أكثر منذ عنه الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 658)
 داعش تستمر كما ، المحاصرة لألهالي والطبية الغذائية المساعدات دخول ومنع.  التوالي على

 الجاري إبريل مطلع في المخيم اقتحامها بعد اليرموك مخيم من %70 حوالي على بالسيطرة
 بيت وأكناف الفلسطينية المجموعات مع عنيفة اشتباكات وخوضهم ، النصرة جبهة مع بالتعاون
 .المحاصر المخيم محاور كافة في المسلحة السورية المعارضة ومجموعات المقدس



 

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

 

 االعتصام في للمشاركة اليرموك مخيم في واألهلية المدنية الفعاليات دعت آخر سياق وفي
 مخيم في الشباب دعم مركز عند صباحا   11 الساعة 26/4/2015 األحد اليوم الجماهيري
 اليرموك مخيم أن قيل لما نفيا   وذلك" اليرموك مخيم في باقون ُهنا نحن" عنوان تحت اليرموك،

 تدعو التي يلدا حاجز على علقت التي اللوحات على وردا   ، قاطنيه من 1000 إال فيه ليس
فراغه منه والنزوح لتركه اليرموك مخيم أهالي  بالكامل يلدا حاجز إغالق يتم حتى يومين خالل وا 
لى من الناس خروج أو دخول ومنع  .المخيم وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهالي بزيارة المدني المجلس وأعضاء الوجهاء بعض من اليرموك مخيم من وفد قيام إلى يشار
 . تركه وعدم المخيم إلى بالعودة إلقناعهم محاوالت في يلدا إلى اليرموك من مؤخرا   نزحت التي
 ، التركية كيليس مدينة في سوريا من الالجئة الفلسطينية العائالت لجنة حملت فقد تركيا في أما

 االخالقية المسؤولية سورية إلى بالعودة عائلة أي قرار مسؤولية األهلية و الرسمية الجهات
 إلى عائالت خمس عودة بعد وخاصة العائالت هذه اتجاه مسؤولياتها عن تخليها بعد واإلنسانية

 حياة لتأمين معاناتها وتنتهي صوتها يصل حتى مواقفها بتصعيد العائالت هذه وهددت سورية
 .  ألبنائها كريمة
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 يد بتقديم فيها طالبوا مناشدة وجهت قد كيليس مدينة في سورية فلسطينية عائلة 49 كانت حيث
 إغالق بعد وذلك تركيا، جنوب كيليس مدينة في كريمة حياة على للحصول والمساعدة العون
 تلقته الذي النداء وفي عنهم، المساعدات معظم وانقطاع فيه يسكنون كانوا الذي اإليواء مركز

 فيه باتت الذي الوقت في عنهم تخلت قد الجهات معظم أن إلى العوائل أشارت العمل مجموعة
 الثكنة"بـ وصفوه الذي ماردين مخيم إلى" النفي" بين تنحصر حيث معدومة شبه أمامهم الخيارات
 . حياتهم على مخاطر من فيها بما سورية إلى العودة وبين ،"العسكرية

 
 مخيماتهم قصف بسبب تركيا إلى سورية من فروا قد الفلسطينيين الالجئين آالف أن يذكر

 الالجئين عدد أن إلى رسمية غير احصائيات تشير حيث الدائر، الصراع في ودخولها
 سوري، فلسطينيي 5000 و 3000 بين ما يتراوح تركيا في المتواجدين السوريين الفلسطينيين

 يدفعهم مما ، القانوني والوضع واللغة بالعمل عالقة لها معيشية صعوبات من هؤالء ويعاني
 . كريمة حياة سبل عن بحثا   األوروبية للدول المتوجهة الموت قوارب لركوب مضطرين
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 2015/  نيسان ــ إبريل/ 25حتى وأرقام احصاءات: سورية فلسطينيو
 سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 27933) عن يقل ال ما •

 .األخيرة
 لليوم المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •
 على يوما  ( 228) لـ والماء يوما ،( 738) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 658)

 .ضحية( 174) الحصار ضحايا عدد التوالي،
 في الجئا  ( 10،687) منهم خارجها إلى سورية من فروا سوري فلسطيني الجئ ألف(80) •

 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في الجئا  ( 6،000) لبنان، في الجئا  ( 51،300)و األردن
 .2015 فبراير لغاية" األونروا"
 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: الحسينية مخيم •
 .التوالي على يوما  ( 558)
( 529) حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  
 مجموعات سيطرة بعد أيام( 731) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة
 .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 375) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


