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تقرير توثيقي لمجموعة العمل يرصد كوارث غرق " وطن في قاع البحر"
 "قوارب الموت في المتوسط

 
 

 
  فلسطيني يقضي في سورية

 اشتباكات عنيفة تدور منذ أيام في محيط مخيم حندرات 
  بعد انقطاعها حوالي الشهر عودة المياه لساعتين فقط في اليرموك

  بعد تعرضه للقصف بالبراميل المتفجرة ليومين متتالين حالة من التوتر تسود
 مخيم خان الشيح

  رئيس الهيئة العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين بحكومة المعارضة السورية
يزور الجئين في حلب 
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 ضحايا
من سكان مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب وذلك إثر المعارك " عدي أحمد ىواش"قضى 

الدائرة في محيط مخيم حندرات، ويذكر أنو من عناصر لواء القدس المحسوب عمى الجيش 
 .النظامي

 
 آخر التطورات

 8 األربعاء يومأصدر قسم الدراسات في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية صباح 
حيث يتناول التقرير أبرز حوادث غرق " وطن في قاع البحر"أكتوبر تقريرًا توثيقيًا بعنوان 

-2013الالجئين الفمسطينيين في البحر األبيض المتوسط خالل الفترة الممتدة بين صيفي 
 . م2014

ويوضح التقرير الظروف التي دفعت الالجئين الفمسطينيين السوريين والسوريين لمخروج من 
ليم اتخاذ قرار " تبرر" سورية من خالل عرض لبعض البيانات واألرقام والتصريحات التي قد

ركوب البحر، إلى ذلك يقدم التقرير شرحاً  وافياً  مدعومًا بالمصورات ألىم السبل التي يسمكيا 
 .الالجئون لموصول إلى أوروبا

 الذي كان 2014ايمول –  سبتمبر 6كما يدرج التقرير شيادة أحد الناجين من حادثة غرق قارب 
 مياجراً  جزء كبير من أىالي قطاع غزة لم ينج منيم سوى أحد عشر شخصًا 400يقل حوالي 

 .بينيم ثمانية فمسطينيين
ىذا ويأتي التقرير بالتزامن مع الذكر السنوية األولى لكارثة غرق المركب الذي يقل الجئين 

 .2013 أكتوبر 11المالطية بتاريخ  – فمسطينيين وسوريين قبالة السواحل اإليطالية
 :يمكنكم االطالع عمى التقرير التفصيل عمى الرابط التالي

http://www.actionpal.org/phocadownloadpap/12.pdf 
وعمى صعيد آخر دارت معارك عنيفة بين كل من الجيش النظامي ولواء القدس المقرب منو من 

 حيث يسعى الجيش النظامي إلى ،جية، وبين مجموعات من الجيش الحر من جية أخرى
استعادة السيطرة عمى مخيم حندرات الواقع تحت سيطرة المعارضة، ويذكر أن معظم أىالي 

المخيم اضطروا لمنزوح عنو إثر المعارك التي دارت بين الجيش النظامي ومجموعات الجيش 
 .الحر والتي انتيت بسيطرة األخير عمى المخيم بشكل كامل

http://www.actionpal.org/phocadownloadpap/12.pdf
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 مخيم حندرات

أما في دمشق فقد عادت المياه لمخيم اليرموك لمدة ساعتين فقط وذلك في ظل استمرار انقطاعيا 
منذ حوالي الشير، األمر الذي أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية في المخيم المحاصر منذ أكثر 

القيادة - من خمسة عشر شيرًا، حيث تمنع حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية
العامة دخول أي من المواد التموينية أو الطبية والمحروقات إلى المخيم إضافة إلى انقطاع 

 .الكيرباء منذ أكثر من عام ونصف
ومن جانب آخر تسود حالة من التوتر أرجاء مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف 

دمشق وذلك بعد تعرضو لمقصف بالبراميل المتفجرة خالل اليومين الماضيين مما أسفر عن دمار 
كبير في ممتمكات األىالي، أما معيشيًا فيشتكي األىالي من استمرار انقطاع جميع الطرقات 

خان الشيح الذي يضطر  – الواصمة بين المخيم والمناطق المجاورة لو بإستثناء طريق زاكية
األىالي لسموكو رغم المخاطر التي تواجييم إثر اندالع اشتباكات بين الجيش النظامي 

ومجموعات من الجيش الحر بين الحين واآلخر، ىذا وقد انعكس انقطاع الطرقات سمبًا عمى 
توافر المواد التموينية الضرورية في المخيم حيث نفد العديد من أصناف المواد التموينية وارتفعت 

 .أسعار األنواع األخرى
رئيس الييئة العامة لشؤون الالجئين الفمسطينيين في " أيمن أبوىاشم"وفي شمال سورية قام 

الحكومة السورية المؤقتة التابعة لممعارضة السورية بزيارة عدد من العائالت الفمسطينية والسورية 
النازحة في مدينة تل رفعت شمال حمب، وذلك بمناسبة عيد األضحى، حيث اسمتع إلى مطالب 

األىالي الذين أكدوا عمى ضرورة تنظيم الدعم اإلغاثي لمداخل السوري بما يكفل العدالة في 
 .التوزيع ووصول المعونات إلى أكبر عدد ممكن من النازحين



 

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

 

 
  في تل رفعتالعائالت الفمسطينيةمن زيارة 


