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السمطات األوكرانية تقوم بترحيل الالجئين الفمسطينيين السوريين "
ومجموعة العمل توجه نداء استغاثة  المحتجزين لديها قسرًا الى بالروسيا

 "بخصوصهم

  
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيمي اليرموك والحسينية .

  حملة الوفاء األوربية تنهي برنامج توزيع المساعدات على منكوبي
. المخيمات الفلسطينية في دمشق

  األمين العام للجامعة العربية يلتقي وفداً من الالجئين الفلسطينيين من
. سورية إلى مصر

  احتجاز ثمانية الجئين فلسطينيين من سورية في معسكر لالجئين في
. بلغاريا
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 :ضحايا
من مرتبات جيش التحرير " عمر حرب"المجند و" زاىر حسن محمود" ارتقاء المجندان -

الفمسطيني متأثرين بجراحيم جراء القصف الذي استيدف احد مواقع جيش التحرير 
 .بمنطقة عدرا

فمسطيني الجنسية من سكان مخيم حندرات، متأثرًا " حسين محمد يونس"ارتقاء الشاب  -
 .بجراحو التي أصيب بيا سابقًا نتيجة القصف عمى المخيم

 

 
 الطفل يوسف السيد الذي سقط أمس نتيجة القصف عمى مخيم اليرموك

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسل مجموعة العمل بتعرض المخيم لمقصف وسقوط عدد من القذائف استيدفت منطقة 
 ،شارع فمسطين ومحيط ساحة الريجو أثناء دخول وخروج األىالي ما أدى إلى اليمع والذعر بينيم

، دون أن تسفر عن 15كما ُسجل في ساعات العصر سقوط عدة قذائف عمى محيط شارع الـ
 وخطوط الياتف ADSLوقوع إصابات، ومن جية أخرى أكد مراسمنا نبأ عودة شبكة االنترنت 

األرضي إلى معظم مناطق المخيم، أما من الجانب االقتصادي فال زال الجيش النظامي يستمر 
في فرض حصار خانق عمى المخيم يمنع بموجبو إدخال المواد الغذائية واألدوية والمحروقات 

 .والدقيق
 

 مخيم الحسينية
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم الحسينية شيد قصفًا ليميًا بالمدفعية الثقيمة عمى مناطق 

 ما آخرمتفرقة منو استيدف منطقة المشروع وشارع السرو، والحي الجنوبي الغربي، ومن جانب 
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زال من تبقى من سكانو يشتكون من عدم توفر المواد الغذائية األدوية واستمرار انقطاع جميع 
خدمات البنى التحتية من كيرباء وماء وخدمات اتصاالت أرضية وخموية عن المخيم أليام 

 عديدة، كما يعاني سكانو من استمرار الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي منذ وأسابيع
. عدة أشير عمى مداخمو ومخارجو

 
 مخيم خان الشيح

 قوية إنفجاراتىدوء حذر سيطر عمى حارات وشوارع مخيم خان الشيح، تخممو سماع أصوات 
ناجمة عن قصف المناطق المتاخمة لو، أما عمى صعيد الوضع اإلنساني فإن سكانو ما زالوا 

يعانون من أزمة في تأمين رغيف الخبز لعدم توفر الطحين والمحروقات ما سبب بتوقف أغمب 
األفران، كما يشتكي األىالي من استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت وغالء األسعار 

. وشح المواد الغذائية
 

 :مفقودون
يناشدون كل " محمد حيدر مصطفى"بعد فقدانو منذ حوالي ثمانية أشير ذوي الشاب الفمسطيني 
. من يعرف عنو أي معمومة ويطالبون بمعرفة مصير ولدىم

 
 محمد حيدر مصطفى

 
 :لجان عمل أهمي

قامت ىيئة فمسطين الخيرية بتوزيع حصص غذائية عمى من تبقى من العائالت في مخيم 
. الحسينية
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 :حمالت تضامنية
تستمر في أعماليا، حيث تابعت توزيع المساعدات " حممة الوفاء األوربية لعون منكوبي سورية"

والطرود الغذائية عمى مراكز اإليواء الكائنة في مدرسة صفد بحي ركن الدين بدمشق، ومدرسة 
. طيرة حيفا في حي دمر، وفي حي كفرسوسة

ىذا ومن المتوقع أن تنيي الحممة أعماليا عصر اليوم، ومن جيتيم أكد أعضاء الحممة أن 
احتياجات النازحين في كثير من مراكز اإليواء شديدة، وطالبوا من الجميع بذل المزيد من الجيود 

. لخدمة المحتاجين والتخفيف من معاناتيم

 
" توزع المساعدات والطرود الغذائية عمى مراكز اإليواء" حممة الوفاء األوربية لعون منكوبي سورية""

 
 :أوكرانيا

نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قيام السمطات األوكرانية بترحيل الالجئين الفمسطينيين السوريين 
 بالروسيا، يذكر أن العائالت وصمت األراضي البالروسية مساء اليوم إلىالمحتجزين لدييا قسرًا 

 أيار مايو وقد استممتيم سمطات حرس الحدود البالروسي بعد أن تم فصل العائالت عن 16
بعضيا البعض حيث تم وضع الرجال في سيارة والنساء في سيارة أخرى، دون معرفة الوجية 

التي يذىبون إلييا، ىذا وتناشد مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية كافة المنظمات 
اإلنسانية والحقوقية، وعمى وجو التحديد المفوضية العميا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 

ىذا وقد بدأت المجموعة ، أن تتحمل مسؤولياتيا تجاه ىذه المجموعة التي تقطعت بيا السبل
اتصاالتيا مع جيات حقوقية في بالروسيا لمتابعة قضية العائالت المذكورة 
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يشار أن المحتجزين ىم عبارة عن عائمتين ىربتا من القصف والحصار الذي طال مخيماتيما في 
تم اعتقاليم في أحد ضواحي مدينة لوتسك األوكرانية أثناء محاولتيم تقديم طمب  سورية، وقد

وتم ترحيميم إلى معتقل جرافيتشي " عبور الحدود بطريقة غير شرعية"المجوء في أوكرانيا، بتيمة 
.  كم عن العاصمة كييف٥٠٠الذي يبعد حوالي 

 
 :بمغاريا

عممت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بوصول ثمانية الجئين فمسطينيين من سورية 
 . صعبةةإلى األراضي البمغارية، حيث تم احتجازىم في معسكر لالجئين في ظروف حياتي

 
 :مصر

اجتمع وفد من الالجئين الفمسطينيين في سورية مع األمين العام لمجامعة العربية نبيل العربي 
. لبحث ظروفيم الصعبة ومعاناتيم التي فرضتيا األوضاع المتدىورة في سورية

واعتبر المحامي عبد الجبار بالل وىو أحد الالجئين الفمسطينيين في سورية في تصريح 
لمصحافيين عقب المقاء أن اإلشكالية األساسية والمطالب الرئيسية لالجئين الفمسطينيين القادمين 

. من سورية إلى مصر ىو التسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئين في القاىرة
وأشار بالل إلى أن السيد العربي أبدى تعاونًا ووعد بإجراء اتصاالت مع وزارة الداخمية المصرية 

 وأزمة اإلغاثيمن أجل تسييل إجراءات اإلقامة ومع وزارة الخارجية المصرية لتسييل الجانب 
. المساعدات الطبية والغذائية لمعائالت الفمسطينية

 واإلقامات ال تمبي كافة احتياجات الفمسطيني الالجئ القادم من اإلغاثيالجانب "وأكد لمعربي أن 
". سورية ألنو شرد من سورية ودمرت حاجاتو ولجأ إلى مصر بغية إيجاد مكان آمن

وطالب ،  ألف الجئ12مشيرا إلى أن عدد النازحين الفمسطينيين من سورية إلى مصر بمغ نحو 
بتسييل األمور المتعمقة باإلقامة واإلغاثة اإلنسانية من قبل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 

. (األونروا)الالجئين الفمسطينيين 
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