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 "إصابة الجئ فلسطيني إثر استهداف مخيم درعا بالرشاشات الثقيلة"

 قضاء أحد أبناء مخيّم السيدة زينب في دير الزور. •

 األمن السوري يوافق على السماح بمرور حافلتين يومياً لنقل أهالي مخيم خان الشيح. •

 تعميم لبناني جديد يقضي بتسهيل تنفيذ وثائق الزواج والوالدة العائدة للفلسطينيين السوريين. •

 مؤسسة جفرا تواصل تقديم المساعدات الغذائية جنوب دمشق. •



 

 ضحايا

تشرين األول  7قضى الالجئ الفلسطيني "عمار أحمد موسى" يوم 
ورية الجاري خالل مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في س

بالمعارك الجارية في مدينة دير الزور شرقي سورية، علمًا أنه من 
 أبناء مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 

 

 آخر التطورات 

نقل مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في مخيم درعا نبأ إصابة الالجئ الفلسطيني 
طلقت من قبل قوات النظام السوري على المخيم، منوهًا "محمود قويدر"، بشظايا طلقات متفجرة أ

 إلى أن القويدر نقل إلى نقاط طبية قريبة من المخيم وهو بحالة صحية مستقرة. 

يشار إلى أن سكان مخيم درعا جنوب سورية يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، بسبب الحصار 
 عار المواد.المفروض على المنطقة وانعدام الموارد المالية وارتفاع أس

 
وفي موضوع مختلف، أكد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في ريف دمشق، أنه 
وبعد تواصل لجنة التنمية االجتماعية في المخيم بالتنسيق مع جيش التحرير الفلسطيني مع فرع 



 

 مخابرات فلسطين وافق مدير منطقة قطنا في ريف دمشق على السماح بتسيير حافلتين للنقل
 الداخلي يومًا لنقل األهالي من وإلى مخيم خان الشيح بريف دمشق.

يأتي ذلك في ظل استمرار التشديد األمني على حركة األهالي في مخيم وسط اعتقاالت متقطعة 
 لعدد من أبناء المخيم.

 أما في لبنان، فقد أصدر المدير العام لمديرية األحوال الشخصية، العميد الياس خوري مذكرة خاصة
تعطف على  05/10/2017بتاريخ  64/2بالالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تحمل الرقم 

وتنص على تبسيط االجراءات في مجال تنفيذ  12/09/2017الصادرة بتاريخ  43/2المذكرة رقم 
 وثائق الزواج والوالدة العائدة للفلسطينيين السوريين والجارية على األراضي اللبنانية.

للتعميم فقد جاءت هذه المذكرة نتيجًة للتنسيق بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والجهات ووفقًا 
المختصة كافة بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون القادمون من سوريا فيما يتعلق 
 بأوضاعهم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بشكل عام، والصعوبات التي يصطدمون بها في

 مجال تنفيذ األحوال الشخصية الجارية على األراضي اللبنانية بشكل خاص.

( ألف، بحسب 31الجدير بالتنويه أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يقدر بحوالي )
 .2016إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 

 
 

 



 

 لجان عمل أهلي

في جنوب دمشق، تقديم المساعدات الغذائية للعائالت النازحة تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية 
ببيال( جنوب دمشق، والتي أجبرت  –بيت سحم  –من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة )يلدا 

 .2015إبريل  –على ترك منازلها بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المخيم مطلع شهر نيسان 

اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له  يذكر أن الالجئين الفلسطينيين من مخيم
 يعانون من أوضاع معيشية غاية بالقسوة، بسبب استمرار انعكاس تجليات الحرب في سورية.

 

 2017أكتوبر  -تشرين األول  10فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

ن توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل م3597) •
 ( امرأة.462)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1639) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1546يدخل يومه )

قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار  ( الجئًا والجئة فلسطينية199) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1283انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1123)

( أيام، والمخّيم 1619أهالي مخّيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 ( يومًا.370يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17ألف، وفي األردن ) (31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


