
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 

 
 

 

السمطات األوكرانية تحتجز عددًا من العائالت الفمسطينية القادمة من "
 "سورية ومجموعة العمل تتواصل مع مؤسسات أوكرانية لحل القضية

 
 

 أربع ضحايا فلسطينيين سقطوا في سورية .

 قصف على مخيمي خان الشيح وخان دنون .

  أهالي مخيم اليرموك يطلقون نداء استغاثة من أجل إدخال المئات
من األهالي الذين يبيتون في العراء والبرد بسبب منعهم من الدخول 

. إلى المخيم

  أهالي مخيم النيرب يعانون من استمرار حصار مجموعات الجيش
. الحر للمخيم

  حركة حماس تعرب عن أملها من جميع األطراف في سوريا أن
. تراعي خصوصية المخيمات الفلسطينية
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 :ضحايا
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم خان الشيح، قضى نتيجة سقوط "  فضيل محمودخالد" -

 .قذيفة عمى الحارة الشرقية في المخيم
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم خان الشيح، قضى نتيجة سقوط " حسين أحمد ضاىر" -

 .قذيفة عمى الحارة الشرقية في المخيم
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم خان الشيح، قضى نتيجة سقوط " عمي حسين ضاىر" -

 .قذيفة عمى الحارة الشرقية في المخيم
فمسطيني الجنسية من أبناء مخيم خان الشيح، قضى نتيجة سقوط " نوفل األحمد"الحاج  -

 .قذيفة عمى الحارة الشرقية في المخيم
 

 مخيم خان الشيح
نقل مراسل مجموعة العمل نبا تعرض مخيم خان الشيح لمقصف وسقوط عدد من القذائف عميو 

 أبو جرح أبو عمار إلى أدت العباس أبواستيدفت منزل ناصر الخرس والحارة الغربية وجسر 
ستة والمقبرة الشرقية لممخيم أدت إلى سقوط أربع ضحايا وعدد من الجرحى وسببت حالة من 

اليمع والخوف بين سكانو، الذين يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب النقص الحاد في المواد 
. الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع خدمات االتصاالت والكيرباء والماء عن المخيم

 
 مخيم دنون

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان دنون تعرض لسقوط قذيفة أدت إلى إصابة الشاب 
. إصابة طفيفة" سمير حسين"

ومن الجانب المعيشي يعاني سكان المخيم من غالء األسعار وشح المواد الغذائية والمحروقات 
 المخيم يستقبل آالف الوافدين إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة أنوالدقيق، يشار 

. لو بسبب تردي األوضاع األمنية لدييم
 

 مخيم اليرموك
ويس القرني أشيد مخيم اليرموك اليوم خروج مظاىرتين بعد صالة الجمعة من جامعي فمسطين و

طالب المتظاىرون فييما بفك الحصار الجائر الذي يفرضو الجيش النظامي عمى المخيم ويمنع 
بموجبو إدخال المواد الغذائية والمحروقات والطحين واألدوية إليو، كما نددوا بصمت منظمة 

التحرير والفصائل الفمسطينية اتجاه ما يجري بالمخيمات الفمسطينية في سوريا، وفي ذات السياق 
وجو أىالي مخيم اليرموك نداء استغاثة إلى الفصائل الفمسطينية ومنظمة التحرير وكل المؤسسات 

اإلنسانية والحقوقية واألمم المتحدة ناشدوىم فيو التدخل لدى الجيش النظامي من أجل إدخال 
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مئات األىالي الذين يبيتون في العراء والبرد في حي الزاىرة منذ يوم أمس بسبب تعنت عناصر 
. الحاجز المتواجدين أول المخيم ومنعيم السكان من العودة إلى منازليم

 
القرني ويس أجامع من خرجت التي المظاهرة

 
 آثار الدمار في مخيم اليرموك

 مخيم الرمل الالذقية
 ( سنة18)وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بقيام فرع أمن الدولة باعتقال الشاب اسعد أسعد 

فمسطيني الجنسية من سكان مخيم الرمل في الالذقية أثناء عودتو لممخيم يوم أمس، الجدير ذكره 
. انو منذ أيام تم اإلفراج عن والد اسعد الذي كان معتقاًل في نفس الفرع
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 تجمع حطين في برزة البمد
 قوية ىزت إنفجاراتحالة من اليمع والخوف عاشيا سكان تجمع حطين في برزة البمد بسبب دوي 

أرجاء التجمع بسبب قصف المناطق المتاخمة لو، وأشار المراسل بأن قوات األمن السوري 
. المتواجدة بشكل كثيف داخل التجمع منعت األىالي من التحرك فيو أو الخروج منو

 
 مخيم النيرب

ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم النيرب ال يزال يعاني من انقطاع كافو أنواع االتصاالت 
األرضية والخموية والتيار الكيربائي عنو لفترات طويمة، كما يشتكي سكانو من شح المواد الغذائية 

. والدقيق واألدوية بسبب الحصار الذي تفرضو مجموعات الجيش الحر
 

 مخيم حندرات
يشيد مخيم حندرات كارثة إنسانية في ظل الحصار الذي يتعرض لو منذ أسابيع، وتعرضو 

لمقصف والمواجيات بين المسمحين يومًيا، ما يزيد من معاناة سكانو الذين ينزح العشرات منيم 
. باتجاه مخيم النيرب القريب منو

 
 :مفقودون

من أبناء مخيم اليرموك فمسطيني " طارق تميم"وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بفقدان الشاب 
، وذلك أثناء توجيو إلى شعبة التجنيد الفمسطينية بمدينة دمشق يوم الخميس ( عاماً 18)الجنسية 

. م، ولم ترد عنو أي أنباء حتى اآلن25-4-2013

 
 تميم طارق
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 :اعتقال
فمسطيني الجنسية عمى طريق مصياف حماه بتاريخ " سعيد الشعالن" اعتقل األمن السوري الشاب

14-04-2013 .
 

 :إفراج
من أبناء مخيم العائدين في حمص فمسطيني الجنسية، بعد أن تم " فراس ادريس"أفرج عن الشاب 

. اعتقمو يوم أمس من قبل عناصر حاجز مفرق المخيم
 

 :فصائل فمسطينية
أعربت حركة حماس عن أمميا من جميع األطراف في سوريا أن تراعي خصوصية المخيمات 

الفمسطينية، كما دانت الحركة استمرار االشتباكات المسمحة التي جرت في مخيم حندرات 
لالجئين الفمسطينيين شمال حمب في سياق الصراع الدائر في سوريا، واستمرار القصف 

. والحصار لمعديد من المخيمات الفمسطينية األخرى
أن ىذه االشتباكات المسمحة في مخيم حندرات  (25/4)وأكَّدت الحركة في بيان صحفي الخميس 

شمال حمب التي أدت لسقوط العديد من الشيداء والجرحى، وزادت من المعاناة اإلنسانية نتيجة 
. لمحصار ونقص الدواء والغذاء وانقطاع لمكيرباء

أمام تمك األحداث الدامية، نجّدد دعوتنا لتجنيب شعبنا الفمسطيني " :وقالت حماس في بيانيا
 فالفمسطينيون والمخيمات الفمسطينية في سوريا ليسوا طرفًا في األزمة ،الصراع الدائر في سورية

". السورية
نترحم عمى أرواح شيداء الشعب الفمسطيني والشعب السوري، ونتمنى " :وجاء في بيان حماس

الشفاء العاجل لمجرحى، وندعو اهلل أن يحقن الدماء وأن تتعافى سورية وشعبيا الكريم مما 
". أصابيم

 
 :لبنان

أفاد مراسل مجموعة العمل في لبنان بأنو يتم توزيع استمارات من أجل اليجرة إلى أستراليا في 
. أوساط فمسطينيي سورية الميجرين في لبنان، والسفارة األسترالية نفت عمميا بالموضوع

 
 :أوكرانيا

وصمت معمومات لمجموعة العمل تفيد بوصول عدد من العائالت الفمسطينية من سورية بينيم 
كرانية، ىذا وقد قامت وأطفال ونساء إلى أوكرانيا، وقد تم احتجازىم بالقرب من الحدود األ
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مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية بالتواصل مع عدد من المؤسسات األوكرانية بقصد 
. تخفيف معاناة تمك العائالت فتم تعيين محامي لمتابعة أوضاعيم مع الحكومة األوكرانية

ومن جانبيا أصدرت مجموعة العمل تقريرًا خاصًا عن الالجئين الفمسطينيين السوريين المعتقمين 
بعد أن قصفت )) جاء فيو" إلى سجون أوكرانيا... من مخيمات سورية"في أوكرانيا بعنوان 

منازليم في مخيم السيدة زينب وبعد رحمة عذاب عبر العديد من الدول انتيى بيم المطاف إلى 
 كم عن العاصمة كييف، حيث اعتقموا في أحد ٥٠٠معتقل جرافيتشي الذي يبعد عن يبعد حوالي 

. "ضواحي مدينة لوتسك األوكرانية أثناء محاولتيم تقديم طمب المجوء في أوكرانيا
تنويو لالطالع عمى كامل تقرير مجموعة العمل بخصوص الالجئين الفمسطينيين السوريين 

 :المعتقمين في أوكرانيا يمكنكم الضغط عمى الرابط التالي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519133358132345&set=a.4
43767102335638.102066.435367703175578&type=1&relevant_count=
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