
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ضحايا في الشهر 10و" 2018( فلسطينيين سوريين قضوا خالل تشرين الثاني 9توثيق )"

 "2017ذاته 

 قضاء عنصر من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في ريف دمشق •

 إعادة إعمار اليرموك وعودة األهالي محور محادثات وفود فلسطيني مع محافظ دمشق •

 المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري معاناتنا مستمرة واألونروا ال تقوم بواجبها تجاهنا •

 توزيع مادة المازوت على العائالت الفلسطينية المهجرة إلى الشمال السوري •

    2230  العدد
12-12-2018 



 

 ضحايا

في جيش التحرير  /٤٢١محمد جودت خليل" من مرتبات الكتيبة/  قضى الفلسطيني "أحمد
كانون الثاني/ ديسمبر الجاري خالل مشاركته القتال إلى جانب القوات  ١0الفلسطيني يوم 

السورية في المعارك الدائرة بمدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، وهو من أبناء مخيم النيرب 
تحرير الفلسطيني منذ بدء األحداث في سورية إلى بحلب، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش ال

 ( عنصرًا.٢76)

 
 آخر التطورات 

" الجئين فلسطينيين قضوا 9أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أنه وثق سقوط نحو "
" ضحايا خالل الشهر ذاته عام ١0، في حين قضى "٢0١8خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

 صراع الدائر في سورية.جراء استمرار ال ٢0١7

 



 

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين تم توثيقهم خالل تشرين الثاني/ 
" الجئين قضوا في 3، توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي: "٢0١8نوفمبر 

ي حلب، والجئان في ريف دمشق، وشخصان في السويداء، والجئ في قطاع غزة، وآخر توف
 الالذقية.

" الذين سقطوا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١0فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا "
" 3" الجئين قضوا في دمشق، و"٤توزعوا حسب المناطق في سورية على النحو التالي: " ٢0١7

 في دير الزور، وشخصان توفيا في ريف دمشق، وآخر لم يعرف مكان مقتله.

زارت قيادات الفصائل الفلسطينية والمدير العام للهيئة العامة لالجئين  في سياق مختلف
الفلسطينيين العرب علي مصطفى محافظ دمشق عادل أنور العلبي في مقره بدمشق وبحثت معه 
آخر التطورات المتعلقة بإعادة إعمار مخيم اليرموك والخطوات المطلوبة في المرحلة القادمة، 

 إلى مخيمهم.لإلسراع بعودة األهالي 

 
وكان نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد" أكد في وقت سابق أن بالده قررت 
رسميًا عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه، وأن "الحكومة السورية ال تضع أّي مانع في عودة 

 الفلسطينيين وهناك خطة لتنظيم عودة الالجئين جميعًا". 

تشرين الثاني/ نوفمبر  ١١الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم  من جانبه أصدر مجلس
الجاري قرارًا يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من 
التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت 

 تصرف محافظة دمشق.



 

االنتقال إلى الشمال السوري يعيش المئات من المهجرين الفلسطينيين أوضاعًا معيشية قاسية في ب
مدينة إدلب بالشمال السوري، بسبب أوضاعهم المعيشية القاسية وعدم قيام المؤسسات الدولية 

 على رأسها األونروا بواجبتها تجاههم.

فلسطينيي سورية وكالة "األونروا" حيث ناشد عدد من العائالت عبر مجموعة العمل من أجل 
بالقيام بواجبها تجاههم، مطالبين إياها بتقديم المساعدات اإلغاثية لهم وأداء مهامها تجاه المئات 

 من النساء واألطفال الذين يعانون سوء األوضاع اإلنسانية في المدينة.

روا" اإلغاثية أو مؤكدين في ذات الوقت عدم تمكنهم من الحصول على أي من مساعدات "األون
 المالية، وذلك جراء عدم تواجد "األونروا" في إدلب.

في سياق غير بعيد وزعت "هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة والتنمية" مادة المازوت على حوالي 
( عائلة فلسطينية ُمهجرة من مخيمي اليرموك وخان الشيح إلى مدينة إدلب، وذلك ضمن 3٤8)

، للتخفيف من معاناتهم المعيشية ٢0١9عنوان "كن دفئًا لهم" لعام الحملة التي أطلقتها تحت 
 واالقتصادية ومد يد العون والمساعدة لهم.

 


