
 

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

 

 

 
 

 

رئاسة مجلس الوزراء السوري تصدر تعميمًا يقضي بعدم قبول استقالة "
 "العامل الفلسطيني إال إذا كان قائمًا على رأس عمله

   

 
 

 الجئ فلسطيني يقضي في قصف مدينة دوما بريف دمشق 

  على مخيم الوافدين بريف دمشققصف بقذائف الهاون  

 اعترافات ألحد أمراء النصرة في مخيم اليرموك بتنفيذه عمليات اغتيال بحق ناشطين 

 سكان مخيم النيرب يشتكون من استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من شهر 

 دورة إسعافات أولية للنساء الفلسطينيات السوريات المهجرات في لبنان  

 أشقاء فلسطينيين وابن أحدهم دون معلومات عن  3ري يواصل اعتقال األمن السو

 مصيرهم
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 سورية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سورية 
تعميمًا طلبت فيه من جميع الوزارات 
والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة 
عدم قبول طلب االستقالة المقدم من العامل 

ئمًا على الفلسطيني الجنسية إال إذا كان قا
وبأن يتعهد العامل الفلسطيني  ،رأس عمله

الذي يطلب إجازة خاصة بال أجر لقضائها 
 .خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بعدم توكيل الغير لتقديم استقالته

 
 ضحايا

جراء قصف الطائرات السورية على مدينة دوما في " شادي جبر"قضى الالجئ الفلسطيني 
 .غوطة دمشق

 
 التطوراتآخر 

تعرض مخيم الوافدين الذي تقطنه عدد من العائالت الفلسطينية للقصف وسقوط عدة قذائف 
صابة  شخصًا من المدنيين، يجدر التنويه أن  02هاون عليه، مما أسفر عن سقوط ضحية وا 

تدهور األوضاع األمنية في المناطق والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي يبعد عن العاصمة 
أثر سلبًا على أوضاع أبناء  ،كيلو مترًا وتعرض المخيم للقصف بين الحين واآلخر 02ق دمش

المخيم الذين يعانون أصاًل من فقر الحال وارتفاع معدالت البطالة وسوء في األوضاع المعيشية 
 .حتى قبل اندالع األحداث في سورية
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اخل مخيم اليرموك إلى ذلك نقلت مصادر إعالمية عن مصدر مقرب من تنظيم الدولة د
أن أحد أمراء جبهة النصرة المعروف بأبو "المحاصر جنوب سورية، رفض الكشف عن هويته 

علي الصعيدي، اعترف بعد القبض عليه من قبل التنظيم، بتنفيذه سلسلة اغتياالت بحق 
شخصيات بارزة في مخيم اليرموك، بالتعاون مع أبو خضر مسؤول النصرة في المخيم المنشق 

 .لجبهة مؤخراً عن ا
إن القضية ما زالت تتوسع وملف اغتياالت المخيم بات " :وقال المتحدث عن نتائج التحقيق

يكشف يومًا بعد يوم، بينما اعتبر أن ملف أبوعلي الصعيدي أضحى أكبر من قضية قتل ابن 
 .زوجته ليث الشهابي

ح في السيطرة على وأضاف المتحدث إلى أن أبو خضر، قائد مجموعة األنصار كان لديه طمو 
فكان البد له من التخلص من عدة شخصيات قيادية  مخيم اليرموك، وجعله كمخيم عين الحلوة،

 .حسب المتحدث -ومعروفة ومؤثرة داخل المخيم، ليتمكن من الوصول إلى غايته 
أما في حلب يشكو أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب من استمرار انقطاع 

عن المخيم منذ أكثر من شهر، وذلك نتيجة الصراع الدائر في المحطة الحرارية  الكهرباء
 .ومنطقة الزربة بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة

مما اضطر الكثير من األهالي لالشتراك بمولدات خاصة من أجل إنارة منازلهم ومحالهم 
ء اقتصادية جديدة، وزاد من التكاليف التي التجارية، هذا األمر أثقل كاهلهم وأضاف عليهم أعبا

أرهقت العائالت، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية في 
 .ظل استمرار أحداث الحرب في البالد

الجدير ذكره أن المخيم يشهد حالة من عدم االستقرار واألمان بسبب تدهور الوضع األمني في 
المحيطة به، ومشاركة بعض أبنائه في القتال إلى جانب الجيش السوري ما جعله المناطق 

عرضة للقصف وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه أدت إلى تسجيل عدد من 
 .الضحايا والجرحى من أبناء المخيم

 
 لبنان

لشفاء دورة تدريبية أقامت اللجنة النسائية بلجنة فلسطينيي سورية في لبنان بالتعاون مع جمعية ا
 .في اإلسعاف األولي، بمنطقة البقاع

الدورة التي استمرت لمدة يومين والتي شارك فيها عدد من الالجئات الفلسطينيات المهجرات من 
أقيمت بهدف االستفادة من خالل شرح آلية عمل االسعاف األولي ومواجهة ما ،سورية إلى لبنان
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, المحيطة، وشملت الدورة دروس في مبادئ اإلسعاف األولييمكن أن يطرأ في المنزل أو البيئة 
الجروح والكسور باإلضافة الى دروس عملية حول كيفية الحقن باإلبر , ضيق التنفس ،االختناق
 .واألمصال

 
في دورة مماثلة في  71/72/0272ُيشار أن لجنة فلسطينيي سورية في لبنان شاركت يوم 

الدورة اعتماد أحد األعضاء لجنة فلسطينيي سورية في لبنان اإلسعاف األولي حيث تم في نهاية 
المتواجدة في نقطة و  المشاركين في الدورة كسائق لسيارة اإلسعاف التابعة لجمعية الشفاء الطبية

 .طوارئ برالياس في البقاع األوسط
 

 انتهاكات

 
 :م، همشقاء فلسطينيين وابن أحدهتواصل أجهزة أمن النظام السوري اعتقال ثالثة أ

أثناء مروره من  1.1..027، واعتقل منذ تاريخ 7191من مواليد عام " سيف الدين عليان علي"
األخ و  ،7191من مواليد عام " علي عليان علي"و حاجز مخيم الحسينية التابع للنظام السوري،

من مواليد " عز الدين دمحم خير علي"، وابنه 7110من مواليد عام " دمحم خير عليان علي"الثالث 
، وتم اعتقالهم بعد مداهمة منزلهم الكائن في مدينة جرمانا بريف دمشق بتاريخ 7112عام 
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ة يجدر التنويه أن األمن السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطيني 0271.7.71
 .بمن فيها من النساء واألطفال اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة

 
 3102/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 32فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 12,222)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 72,222) •
" األونروا"مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 9222)لبنان، 

 .0272لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 9.)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 1.2)يومًا، والماء لـ ( 112)رباء منذ أكثر من على التوالي، وانقطاع الكه( 912)لليوم 
 .ضحية( 791)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 1.9)

عد سيطرة مجموعات يومًا ب( 1.1)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 12)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 297)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة استمرار انقطاع جميع : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


