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صابة "  "مدنيين إثر تجدد إلقصف على مخيم خان إلشيح 4قضاء طفلة وإ 

 

 
 

 قوات النظام تقصف مخيم درعا بأسطوانات الغاز المتفجرة. 

 "اليرموكيفرج عن مسؤول الهالل األحمر الفلسطيني في مخيم " شام الرسول. 

  مركز العودة يثير قضية فلسطيني سورية ضمن مشاركته الرسمية في أسبوع األمم

 .المتحدة للسالم

  إذا مت ادفنوني في : "تصدر تقريراً بعنوان( ماب)منظمة العون الصحي للفلسطينيين

 "كيف يخذل العالم فلسطينيي سوريا..فلسطين
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 إلتطورإت آخر

مدنيين إثر تجدد  4دمشق، أن طفلة قضت وأصيب أفاد مراسل مجموعة العمل في ريف 
القصف على مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وفي التفاصيل قال مراسلنا أن 

مخيم، مما قوات النظام السوري استهدفت بالمدفعية صباح يوم أمس محيط منطقة الكازية في ال
مشيرا  إلى أن القصف ألحق أضرارا  ( عاما   44" )شهد يوسف إسماعيل"أدى إلى قضاء الطفلة 
 .مادية في منازل المدنيين

 
كما استهدفت قوات النظام مساء يوم أمس منازل المدنيين بعربة الشيلكا والتي انفجرت طلقاتها 

ثم استهدفت قوات  ،داخل البيوت وأدى إلى إصابة امرأة كبيرة في السن وألحق أضرارا  مادية
ت المخيم الشرقية بقذيفة مدفعية مما أدى إلى إصابة شابين من أبناء المخيم النظام السوري حارا

 .وألحقت أضرارا  مادية

وفي محيط المخيم ألقت طائرتان مروحيتان أكثر من خمسة براميل متفجرة على المزارع الشرقية 
سلحة في للمخيم بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة الم

 .محيط المنطقة

على التوالي، ويقطع جميع ( 44)الجدير ذكره أن الجيش النظامي يواصل حصار المخيم لليوم 
الطرقات الواصلة بين المخيم والمناطق المجاورة له، حيث أدى الحصار لنفاذ حليب األطفال، 
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يعانون من تابعات آالف طفل ( 3)ألف مدني بينهم ( 44)والخبز، واألدوية، علما  أن أكثر من 
| الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الجيش النظامي على المخيم منذ مطلع شهر تشرين األول 

 .4142أكتوبر 

وفي سياق غير بعيد، قصفت قوات النظام السوري اليوم مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب 
أضراها على الماديات، كما سورية بأسطوانات الغاز المتفجرة وعدد من قذائف الهاون، اقتصرت 

الذي تقطنه عائالت فلسطينية، بأسطوانات و  استهدف القصف حي طريق السد المالصق للمخيم
 .غاز متفجرة أحدثت خرابا  في منازل المدنيين

من مباني المخيم تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي بسبب القصف %( 01)تجدر اإلشارة إلى أن 
 .والذي استخدمت فيه معظم أنواع القذائف والبراميل المتفجرة المتكرر الذي استهدف المخيم

إحدى قوات المعارضة المسلحة في منطقة ريف " شام الرسول"إلى ذلك، أفرج عناصر لواء 
مدير مشفى فلسطين " فيصل الخالد"دمشق، أمس األول األربعاء عن الالجئ الفلسطيني 

جنوبية، بعد عدة أيام من اعتقاله من أمام ومسؤول الهالل األحمر الفلسطيني في المنطقة ال
 .حاجز يلدا، من دون ورود تفاصيل حول أسباب االعتقال

وفي مدينة جنيف السويسرية، أثار مركز العودة الفلسطيني قضية فلسطينيي سورية خالل 
مشاركته في أسبوع السالم السنوى، الذي ينظمه مكتب األمم المتحدة وعدد من المؤسسات الدولية 
اإلنمائية والتعليمية التابعة لها باإلضافة لمؤسسات مختصة ذات عالقة في الفترة الممتدة ما بين 

نوفمبر الجاري، وذلك من خالل شرح معاناتهم وما تعرضوا له من قتل وحصار  44وحتى  0
والموت غرقا  جراء انعكاس الصراع الدائر في سورية عليهم، وطالب مركز العودة تجنيبهم ويالت 

 .االقتتال الدائر هنالك حيث أصبحوا مستهدفين بشكل مستمر وعلى مسمع ومرأى العالم

تخلل األسبوع لقاء حول سورية والحرب المستمرة منذ عدة سنوات وسبل إنهائها وتحقيق السلم 
 .االجتماعي للجميع

 فيما ناقشت الجلسات كيفية تحقيق السالم في المناطق الساخنة خاصة في الشرق األوسط
 .وشمال إفريقيا وعدد من دول العالم
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الجدير ذكره أن مركز العودة شارك في العديد من األنشطة التي يتضمنها األسبوع، كما شارك 
المركز في افتتاح معرض صور لجائزة الفريد الدولية للصور، هذا وقد قدم المركز عدد من 

 .وما سبقه 4441نذ العام المداخالت لفت فيها إلى معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة م

 
حيث شدد المركز أن أي سالم حقيقي يجب أن يحفظ كامل حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة 

 .وأن أي حلول ال تشمل إعادة الحقوق لعموم الشعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل

نيي كيف يخذل العالم فلسطي..إذا مت ادفنوني في فلسطين"أما في بريطانيا، وتحت عنوان 
، وهي منظمة خيرية بريطانية، تقريرها (ماب)، أطلقت منظمة العون الطبي للفلسطينيين "سوريا

الجديد الذي يحث المجتمع الدولي على ضمان وصول الدعم لكافة الالجئين من سوريا في 
المخيمات على حد سواء، اي على أساس الحاجة وليس الجنسية، في إشارة مباشرة إلى 

 .فلسطينيي سورية

يتناول التقرير الظروف المروعة التي تعرض لها الفلسطينيون من سورية سواء داخل سورية أو 
في لبنان، عبر تسليط الضوء على نقص الخدمات واالحتياجات المتعددة لهم إنسانيا  وقانونيا  
وفي مقدمتها الحاجة إلى الحماية كونهم أحد أكثر الفئات ضعفا  ويعانون من هشاشة الوضع 

 .قانونيال



 

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

 

وتدعو المنظمة في تقريرها الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي على حد سواء إلى شمل 
الفلسطينيين على وجه الخصوص بكافة البرامج االنسانية وبرامج اعادة التوطين التي تشرف 
عليها هذه الجهات كجزء من االستجابة إلى األزمة االنسانية الحاصلة في سورية على مدار 

 .وات الخمسة األخيرةالسن

هي منظمة خيرية بريطانية شبه رسمية، ( ماب)يذكر أن منظمة العون االنساني للفلسطينيين 
تترأسها البارونة البريطانية باتريشيا موريس، وتعمل على النهوض بمستوى الخدمات الصحية 

ما  خاصا  في الفترة المقدمة للفلسطينيين في الداخل إضافة إلى الالجئين في الشتات، وتولي اهتما
 .األخيرة لالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية

 
 6102/ نوفمبر –تشرين إلثاني/ 9وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية 

  (15500) الجئ فلسطيني سوري في األردن. 
  (42,500) الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
 (6000)   األونروا"احصائيات وكالة الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق "

 .4142لغاية يوليو 
 (8000)  الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
 (1000)  الجئا  فلسطيني سوري في قطاع غزة. 
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  4142ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ( 04)أكثر من. 
 القيادة  -استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية : مخيم اليرموك

على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4444)العامة على المخيم لليوم 
( 441)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 024)يوما ، والماء لـ ( 4311)

 .ضحية
 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة

 .لتوالييوما  على ا( 4144)
 يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 4412)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات

 .المعارضة عليه
 من مبانيه%( 01)يوما  النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 444)حوالي : مخيم درعا. 
 على ( 44)استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم : مخيم خان الشيح

 .نقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة لهالتوالي، وا
 الوضع هادئ نسبيا  : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


