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 "انطالق أعمال المكتب الدولي لمتابعة شؤون فلسطينيي سورية"

 
 

  اتفاق الهدنة لفك الحصار عن مخيم اليرموك يراوح بين تبادل
 .االتهامات

  مخيمهمسكان مخيم الحسينية بفارغ الصبر ينتظرون العودة إلى. 

  لجنة فلسطينيي سورية في لبنان توزع المالبس الشتوية على
 .المهجرين الفلسطينيين من سورية بمخيم نهر البارد

  وفد برلماني أوروبي زار األردن واطلع على أوضاع الالجئين
 .الفلسطينيين السوريين فيها

  الدكتور األغا بحث مع مدير عمليات األونروا في سوريا أوضاع
 .الالجئين الفلسطينيين

  وصول وفد حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سورية إلى
 .األراضي السورية
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 مخيم اليرموك
هدوء نسبي يخيم على حارات وأزقة مخيم اليرموك منذ الصباح، تخلله سماع أصوات انفجارات 

حليقًا للطيران عنيفة هزت أرجاء المخيم بسبب قصف المناطق المتاخمة له، كما شهد المخيم ت
الحربي في سمائه، أما على الصعيد اإلنساني فال يزال سكان المخيم يعانون من وطأة الحصار 

على التوالي من قبل الجيش النظامي والذي منع بموجبه إدخال كافة  121المفروض عليهم لليوم 
فيه، ومن جهة أخرى المواد الغذائية واألدوية والدقيق إليه، ما سبب حدوث كارثة إنسانية حقيقية 

الفلسطينية يحاول التوصل لتنفيذ بنود االتفاق الذي تم التوصل إليه  ما يزال وفد منظمة التحرير
مؤخرًا والذي أعاق تطبيقه ما حدث يوم أمس من قصف واشتباكات متبادلة بين مجموعات 

دة العامة من القيا –الجيش الحر من جهة، والجيش النظامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
جهة أخرى، حيث حمل كل طرف الطرف اآلخر مسؤولية إفشال فك الحصار عن المخيم 

دخال المساعدات الغذائية التي أرسلتها األونروا يوم أمس ألهالي اليرموك  .وا 
التنفيذية  اللجنةأعضاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو  ىالتقوفي السياق عينه 
ونروا في بمقر األ "مايكل ماكنزي"األونروا في سوريا  أمس مدير عمليات زكريا األغا يوم

وبحث معه األوضاع التي تمر بها المخيمات الفلسطينية والالجئون  العاصمة السورية دمشق
الفلسطينيون في سوريا وما قدمته األونروا والدور المنوط بها من أجل حماية الالجئين 

 .كافة المتطلبات المعيشية والخدماتية للتخفيف من معاناتهمالفلسطينيين في سوريا وتأمين 
وقدم ماكنزي لوفد منظمة التحرير عرضًا مفصاًل عن حجم الصعوبات والمعاناة التي يواجهها 
الالجئون والضغط المتزايد الذي تعانيه األونروا لتلبية المزيد من االحتياجات بعد تدمير منازل 

 .إلضافة إلى مقرات ومدارس األونرواالمخيمات وبنيتها التحتية با
 

 مخيم النيرب
ذكر مراسل مجموعة العمل بأن مخيم النيرب تعرض للقصف وسقوط قذيفة صباح اليوم استهدف 
منزل عائلة سويد خلف جامع فلسطين، اقتصرت األضرار فيه على الماديات، ومن جهة أخرى 

بار مخيم النيرب نبأ التالعب أوردت إحدى صفحات التواصل االجتماعي المعنية بنقل أخ
لالجئين الفلسطينيين في مخيم  األونرواواستبدال بعض مواد المعونات الغذائية الموزعة من قبل 

النيرب بمواد منتهية الصالحية، وبناءًا عليه يناشد سكان المخيم األونروا بالتحقيق باألمر 
 .ومحاسبة المسؤولين عنه إذا ثبتت صحته
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 مخيم الحسينية
تظر سكان مخيم الحسينية بفارغ الصبر العودة إلى مخيمهم بعد الوعود التي تلقوها من قبل ين

القيادة العامة وفتح االنتفاضة وجبهة النضال وذلك بعد سيطرة  -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
، أما على الصعيد الميداني فالغموض هو المسيطر 11/11/2112الجيش النظامي عليه يوم 

 .يحدث داخل المخيم من أحداث على ما
 

 مخيم جرمانا
حالة من الخوف والهلع عاشها اليوم سكان مخيم جرمانا نتيجة دوي أصوات انفجارات قوية هزت 
أرجاء المخيم بسبب سقوط عدد من القذائف على المناطق المتاخمة له، ومن جانب آخر يعاني 

واألدوية والمحروقات، يشار أن مخيم  سكانه من نقص الخدمات األساسية وشح المواد الغذائية
جرمانا يستقبل آالف األسر الوافدة إليه من المخيمات الفلسطينية والمناطق المتاخمة له بسبب 

 .األمنية لديهمتردي األوضاع 
 

 مخيم خان دنون
يعيش سكان مخيم خان دنون أوضاعًا اقتصادية صعبة بسبب انعكاس تجليات الصراع الدائر في 

عليه مما أدى إلى نقص في جميع المواد الغذائية وغالء األسعار وعدم توفر المحروقات سورية 
 .عات وأيام عديدةواستمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لسا

 
 :لجان عمل أهلي

أسرة محتاجة  211قام المكتب اإلغاثي في هيئة فلسطين الخيرية بتقديم مساعدات إلى حوالي 
مخيم اليرموك تـنوعت مابين كفالة أيتام وأسرة جريح وأسرة معدمة، كما تم توزيع ما يقارب في 
قيمة الحصة حوالي )حصة غذائية على كبار السن واألسر المنكوبة منذ بداية هذا الشهر  111

دفن شهداء و  يشار أن هيئة فلسطين الخيرية تستمر بدفع تكاليف ثمن القبور( ليرة سورية 0111
، كما تواصل تقديم الدعم المالي والخدماتي (ليرة سورية 0111تكلفة القبر ) ف والوفياتالقص

 .لمساجد المخيم
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 :سورية
قافلة حملة الوفاء األوروبية لعون منكوبي سوريا حيث تضم  السوريةوصلت اليوم إلى األراضي 

شاحنات وتضم ثمانية متطوعين من دول أوروبية وذلك ضمن قافلة  6حاوية تحملها  12 القافلة
 .الوفاء األوروبية الخامسة

 
 تجهيز مساعدات حملة الوفاء الخامسة

 :لبنان
قامت لجنة فلسطينيي سورية في لبنان بمخيم نهر البارد وبالتعاون مع اللجنة االجتماعية لحركة 

عائلة فلسطينية الجئة من سورية إلى لبنان،  211منوعة على  حماس بتوزيع مالبس شتوية
 .وذلك في إطار اضطالعها بمسئولياتها تجاه أبناء شعبها الفلسطيني

وأوضحت اللجنة بأنها قامت بتوزيع هذه المساعدات على العائالت الفلسطينية القادمة من سورية 
، 11/11/2112وحتى يوم  112-5/11/2إلى لبنان، لمدة خمسة أيام ابتداًء من يوم الثالثاء 

للعائالت الفقيرة لتحاشي حدوث أي ازدحام أو فوضى " كابونات"حيث عمدت اللجنة إلى توزيع 
 .أو مشاكل قد تؤثر على سير عملية التوزيع
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 تعائالالشتوية على المالبس التوزيع 

 : األردن
أوروبي مكون من أربعة برلمانيين نوفمبر وفد برلماني / تشرين الثاني ٢١أنهى اليوم الثالثاء 

زيارة لألردن استغرقت يومين نظمها مركز العودة الفلسطيني ومجلس العالقات األوروبية 
الفلسطينية، اطلع الوفد خالل جولة ميدانية على أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مخيم جرش 

ني ووزير الخارجية ووكالة قابل بعدها رئيس الوزراء األرد ,ومخيم الزعتري على الحدود( غزة)
 .مد رئيس مجلس أمناء مركز العودةرافق الوفد األستاذ محمد حا ااألونرو 

 
 لألردن فيوروبي األ لماني من زيارات الوفد البر 
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 :حمالت تضامنية
والتي عقدت أمس،  ،متابعة لنتائج ورشة عمل إعداد تقرير حالة عن أوضاع فلسطينيي سورية

 :فقد اجتمع ممثلو المؤسسات التالية
 .مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية• 

 .لندن -مركز العودة الفلسطيني • 

 .حملة الوفاء األوروبية إلغاثة منكوبي سورية• 

 (.فيدار)الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين • 

 .الجمعية األردنية لالجئين والعودة• 

 .الفلسطيني في إيطالياالتجمع • 

 .البيت الفلسطيني في هولندا• 

 .لبنان -منظمة ثابت لحق العودة• 

، والتوصياتحيث تدارسوا ما طرح في الورشة وكيفية تفعيل ما اتفق عليه، إضافة لالقتراحات 
 :وتقرر ما يلي

 .البدء الفوري بتفعيل المكتب الدولي لمتابعة شؤون فلسطينيي سورية -1
 .ذ ماجد الزير منسقًا للمكتب الدولي لمتابعة شؤون فلسطينيي سوريةتسمية األستا -2

انتداب شخص من كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة حتى يكون عضوًا في الهيئة العامة  -2
 .بالمكتب الدولي لمتابعة شؤون فلسطينيي سورية

 دعوة المكتب لكافة المؤسسات الفاعلة في دعم أوضاع فلسطينيي سورية من النواحي -0
 .لتنسيق جهودها.. القانونية، واإلعالمية، واإلنسانية

دعم جهود حملة الوفاء األوروبية التي ستدخل سورية اليوم إلغاثة أبناء شعبنا هناك،  -5
 .باإلضافة إلى دعم جهودها في لبنان واألردن
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 .إعداد تقرير الحالة الناتج عن الورشة خالل أسبوعين وبحد أقصى بداية شهر ديسمبر -6
ارات ميدانية لكافة شرائح أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين من سورية إلى أوروبا عمل زي -0

يطاليا وبلغاريا وهولندا  .وخاصة السويد وا 
تقدم مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا بأهم مشاكل والتحديات التي تواجه  -8

سيق الجهود لمواجهتها، يومًا من تاريخه، لتن 15خالل  سوريةفلسطينيي سورية داخل وخارج 
 .على المستوى الحقوقي والسياسي واإلعالمي واإلغاثي

التواصل بمختلف األشكال مع منظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، وكل من  -9
بقية الدول العربية وجامعة الدول العربية ودول االتحاد و  الحكومة األردنية واللبنانية والتركية

 .والمنظمات الدولية إلطالعهم على أوضاع فلسطينيي سوريةاألوروبي، 
والمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة،  ااألونرو رفع مذكرات لكل من  -11

 .بخصوص أوضاع فلسطينيي سورية، وخاصة في مصر وليبيا وتايالند
طينيين لتقديم التواصل ودعوة جميع المؤسسات اإلغاثية الفلسطينية والمعنية بالفلس -11

 .المعونات والمساعدات لالجئين الفلسطينيين من سورية

وختامًا اتفق المجتمعون على استمرار التنسيق فيما بينهم، على أن يعقد المكتب أولى لقاءاته 
 .التقييمية لمتابعة ما تم االتفاق عليه خالل شهرين

 :للتواصل
Mob: 00447710342785- 00905071498311 

Tel: +442084530919 

Fax:+442084530994 
Email:info@prc.org.uk 


