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لندن  –مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ومركز العودة الفلسطيني "
وجمعية فيدار التركية يعقدون غدًا االثنين ورشة عمل إلعداد تقرير حول أوضاع 

 "فلسطينيي سورية

 
 
  مخيم الحسينية يتوجهون إلى مبنى المحافظة بدمشق للقاء وفد من وجهاء وأهالي

 .المحافظ بهدف تأمين عودتهم إلى مخيمهم

 العنوان ضحيتان فلسطينيتان سقطتا في سورية. 

 قصف على مخيم اليرموك وخان الشيح ودرعا. 

  الغموض يلف ما يجري من أحداث في مخيم السبينة بعد سيطرة الجيش النظامي
 .السبينةعلى منطقة 

  وفد المؤسسات والهيئات اإلغاثية لتفعيل المبادرة المطروحة لحل أزمة اليرموك
 .يلتقي بوفد منظمة التحرير والقيادة العامة

 مؤتمر العودة الثاني يشدد على حرمة المخيمات الفلسطينية في سوريا : األردن
 .ويدعوا لتجنيبها الصراع الدائر في سورية

 ى منطقة قدسيا التي يقطنها عدد كبير من الالجئين أنباء عن فك الحصار عل
 .الفلسطينيين



 

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

 

 :ضحايا
الرعاية و نقص المواد الغذائية و جراء إصابته بالجفاف " عمر حسين"استشهاد الطفل  -

 .على التوالي 111الطبية نتيجة الحصار المفروض على مخيم اليرموك لليوم 
جراء سقوط قذيفة في شارع دير  ،من أبناء مخيم اليرموك "فايز سعيد الحسن"استشهاد  -

 .ياسين خلف مشفى فلسطين

 
 الطفل عمر حسين الشهيد

 مخيم السبينة
ما يزال الغموض يلف ما يجري من أحداث على أرض الميدان في مخيم السبينة خاصة بعد 

كانوا قد نزحوا إلى  يذكر أن سكان السبينةسيطرة الجيش النظامي على منطقة السبينة والمخيم، 
 .رة لهوالمناطق المجاو  مخيم اليرموك

 
 مخيم اليرموك

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شهد سقوط قذيفة في شارع اليرموك الرئيسي، لم 
تسفر عن وقوع أي إصابات، ونوه مراسلنا بأن الجيش النظامي ما يزال يغلق مداخل ومخارج 

ليه، أما في  111 المخيم بشكل كامل لليوم على التوالي ويمنع سكانه من الدخول والخروج منه وا 
ساعات المساء فقد شهد المخيم اندالع اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك بين مجموعات الجيش 

تزامن ذلك مع سقوط عدد  ،الحر والجيش النظامي على محور بلدية اليرموك في شارع فلسطين
، كما تم العثور على جثة شاب مجهول الهوية تعرض للقنص من من القذائف على تلك المنطقة

قبل القناصة المتواجدة أول المخيم، ومن جهة أخرى عقد وفد المؤسسات والهيئات اإلغاثية 



 

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

 

لتفعيل المبادرة المطروحة لحل أزمة اليرموك عدة لقاءات في السفارة الفلسطينية بدمشق مع وفد 
 .راج قريبالقيادة العامة وسط أجواء توحي بالتوصل إلى انفالمنظمة القادم من رام هللا ومع 

 
 مخيم خان الشيح

نقل مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح تعرض للقصف وسقوط عدد من القذائف 
استهدفت المنطقة الشرقية للمخيم والمزارع المتاخمة له، ومن الجانب اإلنساني ال يزال سكانه 

الدقيق والمحروقات والتي نجم عنهما أزمة في تأمين رغيف الخبز، يعانون من عدم توفر مادة 
كما يشكو األهالي من الحصار الذي يفرضه الجيش النظامي على المخيم والمضايقات التي يقوم 

 .اتجاههم 81بها عناصر حاجز 
 

 مخيم الحسينية
منطقة الصالحية توجه عدد من أهالي ووجهاء مخيم الحسينية اليوم إلى مبنى المحافظة في 

 .بدمشق للقاء المحافظ، بهدف تأمين عودتهم إلى مخيمهم
يشار أن قوات الجيش النظامي مدعومة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفتح االنتفاضة وجبهة 

ت بالعودة ولم تسمح للعائال ،11/11/3112النضال كانت قد أعادت السيطرة على المخيم منذ 
 .إلى المخيم حتى اآلن

 
 خيم درعام

ما يزال مخيم درعا يتعرض للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه، يترافق 
ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على أطراف 
المخيم استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والمتوسطة، أما على الصعيد اإلنساني فيعاني من تبقى 

ية عنه نه من شح في المواد الغذائية واألدوية والطحين وانقطاع كافة خدمات البنية التحتمن سكا
 .من ماء وكهرباء واتصاالت

 
 قدسيا

اتفاق للمصالحة في منطقة قدسيا  إلىا غالق دام ألكثر من أسبوعين تم التوصل و بعد حصار 
تمت إزالة و تمت تسوية أوضاعهم و سلم العديد من المسلحين أسلحتهم و قد تم فتح الطريق و 

 .ةالسواتر الترابي
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اتهم مع العلم أن منطقة قدسيا تحوي عدد كبير من العائالت الفلسطينية الذين هجروا من مخيم
 .وخاصة أهالي مخيم اليرموك

 
 :لجان عمل أهلي

 ليرة سورية على العائالت 2111قام المكتب اإلغاثي في هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع مبلغ 
 .ليرة سورية على الجرحى 0111ومبلغ  ,األكثر حاجة في بلدة حجيرة

سلة غذائية من أجل ( 380)وبدورها قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتجهيز 
توزيعها على األسر األشد احتياجًا لألهالي النازحين من المخيمات الفلسطينية والمسجلة لدى 

 .سياالهيئة الخيرية في منطقة قد

 
 المحتاجةغذائية من أجل توزيعها على األسر ال المساعداتتجهيز 

 :ورشات عمل
لندن وجمعية فيدار التركية، -يي سورية ومركز العودة الفلسطينيمجموعة العمل من أجل فلسطين

يعقدون ورشة عمل إلعداد تقرير حول أوضاع فلسطينيي سوريا من كافة الجوانب للخروج 
بمقترحات للضغط على صانعي القرار لتوفير الحماية والحيادية واحتياجات اإلغاثة لالجئين 

" غراند أنكا"فندق  ، في3112تشرين الثاني / نوفمبر 11داخل وخارج وسوريا، وذلك غدًا االثنين 
 .بمنطقة الفاتح في اسطنبول
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 :األردن
في  9/11/3112شدد المجتمعون في ختام أعمال مؤتمر العودة الثاني الذي أقيم بوم أمس 

تجنيبها الصراع الدائر في و العاصمة األردنية عمان على حرمة المخيمات الفلسطينية في سوريا 
ناء الالجئين الفلسطينيين في سوريا من حصار وقصف وتجريم ما يجري بحق أب ،الساحة السورية

وقتل وتهجير وتجويع، كما دعوا الهيئات اإلغاثية ومؤسسات األمم المتحدة لتقديم اإلغاثة العاجلة 
سواء من بقي منهم في سوريا أو من لجأ منهم إلى  ،لالجئين الفلسطينيين في مخيمات سوريا

كأشقائهم من  لهم وا غاثتهم ومعاملتهم دون تمييزدول الجوار مع التأكيد على حسن استقبا
 .الالجئين السوريين

بالتعاون مع نقابة ( عائدون)الجدير ذكره أن المؤتمر أقامته الجمعية األردنية للعودة والالجئين 
وبمشاركة واسعة  ,عمان-األردنيةالمهندسين األردنيين في مجمع النقابات المهنية في العاصمة 

 ،والجمعيات ،والنقابات المهنية ،ومؤسسات المجتمع المدني ,األردني من مكونات الشعب
 ،والشخصيات الوطنية المستقلة ،وتجمعات الالجئين الفلسطينيين ،وأبناء المخيمات ،والعشائر

 .المؤسسات المدافعة عن حق العودةوبمشاركة عدد من 
 


