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مجموعة العمل .عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.."
تطالب األونروا والمؤسسات الدولية والعربية والفصائل الفلسطينية بتحمل 

 "مسؤولياتهم تجاه فلسطينيي سورية

 
 
 

 مجهولون يغتالون أحد أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق. 
 الجئ فلسطيني على األقل يقضي بانقالب سيارة في صحراء السودان. 
 عنصران من لواء القدس يقضيان إثر االشتباكات في محيط مخيم حندرات. 
 " الجئاً قضوا في مخيم درعا خالل الحرب في سورية" 811مجموعة العمل. 

 الهيئات اإلغاثية في اليرموك تعمل على تخفيف آثار انقطاع المياه عن المخيم. 
 الالجئون الفلسطينيون في سايبر ستي في األردن يناشدون تحسين أوضاعهم. 

 
 

 من فلسطينيي سورية قضى في الصحراء السودانيةمحمد باكير 
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 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
مع الشعب الفلسطيني أصدرت مجموعة العمل من أجل  بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن

فلسطينيي سورية بيانًا صحفيًا طالبت فيه كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية 
والفلسطينية الرسمية واألهلية التحرك العاجل لوضع حد لمعاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية، 

اح بعودة األهالي إلى مخيمي الحسينية والسبينة، ورفع الحصار الفوري عن مخيم اليرموك والسم
كما أكدت المجموعة في بيانها بوجوب تحمل الهيئات الفلسطينية الرسمية والفصائلية مسؤولياتها 
تجاه هذه المأساة، وكذلك ضرورة اضطالع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( 

جئين الفلسطينيين السوريين، وممارستها الضغط على بدورها في توفير الخدمات األساسية لال
 .المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لهم

" ضحية فلسطينية قضت حتى هذا اليوم 0652إلى ذلك أشار البيان إلى أن المجموعة وثّقت "
 بسبب الحرب الدائرة في سورية، في حين أن الحصار المشدد على مخيم اليرموك ال يزال متسمراً 

( يومًا ومنازل المخيم دون ماء، كما نّوهت المجموعة إلى 20( يومًا منها )655منذ أكثر من )
أن أهالي مخيمات الحسينية والسبينة ال يزالون خارج مخيماتهم وذلك بسبب منعهم من العودة 
إليها منذ أكثر من عام على إخالئهما، حيث التزال مليشيات تابعة للنظام تمنع السكان من 

% من مساحة مخيم 02كما نّوهت المجموعة إلى أن حوالي .عودة دون وجود أي سبب ميدانيال
درعا قد دمرت بسبب االستهداف المتكرر للمخيم بالقصف واالشتباكات، أكدت أن الفلسطينيين 
السوريين الالجئين إلى الدول المجاورة لسورية يكابدون العديد من الصعاب القانونية واالقتصادية 

حية، وذلك بسبب ضعف المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من جهة والعقبات القانونية التي والص
 .تصادفهم في تلك البلدان من جهة أخرى

 :يمكنكم االطالع على البيان عبر الرابط التالي
http://goo.gl/rhQdOl 

 
 ضحايا

ضه إلطالق نار من قبل مجهولين وذلك أثناء تواجده في قضى الشاب "علي الحجي" إثر تعر 
 .حي العروبة جنوبي مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق

فيما قضى الالجئ "محمد باكير" من أبناء مخيم اليرموك إثر انقالب السيارة التي كانت تقله 
وسط أنباء تتحدث عن عدد من الضحايا، فيما لم  ،وعدد من الالجئين من السودان إلى ليبيا

يتسن لمجموعة العمل التأكد من دقة تلك األنباء،يذكر أن عددًا من الالجئين الفلسطينيين 

http://goo.gl/rhQdOl
http://goo.gl/rhQdOl
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والسوريين أصبحوا يسلكون الطريق البري من السودان إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا وذلك بعد منع 
 .معظم الدول لدخولهم إليها بطريقة نظامية

باسل الدربي" من أبناء مخيم حندرات إثر االشتباكات "و لى ذلك قضى الالجئان "حمزة عباس"إ
الدائرة في محيط مخيمهم يشار أنهما عنصران من لواء القدس المحسوب على الجيش السوري 

 .النظامي

 
 باسل الدربي""الالجئان "حمزة عباس" و

 آخر التطورات
مخيم حندرات الذي يحاول الجيش السوري النظامي ولواء  معارك عنيفة تدور منذ أيام في محيط

القدس استعادة السيطرة عليه حيث يخضع المخيم لسيطرة بعض المجموعات المحسوبة على 
المعارضة السورية المسلحة، يذكر أن جميع أهالي المخيم قد نزحوا عنه إثر االشتباكات العنيفة 

 .مجموعات تابعة للمعارضة السورية المسلحة عليهالتي اندلعت قبل أشهر والتي انتهت بسيطرة 
وعلى صعيد آخر يعيش من تبقى من أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية حالة 
من القلق إثر انتشار القناصين على محيط المخيم حيث سجلت العديد من حاالت القنص خالل 

دمات األساسية عنهم وذلك بسبب دمار الفترة الماضية، إلى ذلك يعاني السكان من غياب الخ
مساحات كبيرة من المخيم إثر القصف المتكرر الذي استهدف المخيم، وفي ذات السياق أكد 
فريق التوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن عدد الضحايا من أبناء مخيمي 

 قضوا جراء القصف، (520( ضحية بينهم ) 522درعا منذ بداية الحرب في سورية وصل إلى )
( تحت التعذيب، في حين سجل 2( بطلق ناري، و)02( منهم قضوا برصاص قناص، و)06)و

الجئًا ميدانيًا، بينما قضى سبعة الجئين ألسباب مجهولة لم يتسن لفريق التوثيق في ) 51أعدم )
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مفخخة، وآخر مجموعة العمل التأكد من السبب الحقيقي وراء مقتلهم، والجئان نتيجة تفجير سيارة 
 .قضى نتيجة نقص الرعاية الطبية، وآخر حرقًا، كما قضى الجئ آخر بالسالح األبيض

أما في مخيم اليرموك فقد واصلت عدد من هيئات ولجان العمل األهلي بتأمين بعض المياه 
( يومًا، 20لسكان المخيم وذلك في محاولة منهم تخفيف آثار انقطاع المياه عن األهالي منذ )

ذات السياق استمرت مؤسسة "جفرا" في حملتها" قطرة مياه" وذلك لتأمين المياه ألهالي مخيم وفي 
اليرموك، حيث أقدم فريق الخدمات فيها على استصالح وتشغيل أربعة آبار ارتوازية داخل 
المخيم، كما قام بإصالح مضختين الستخدامهما باستخراج المياه، فيما تم إنشاء خمسة نقاط 

ه في ارجاء المخيم خاصة في المناطق البعيدة عن مصادر المياه المتاحة، هذا إضافة تخزين ميا
لتعقيمها للمياه من أجل أن تصبح صالحة للشرب، وذلك بهدف التخفيف من معاناة سكان 
المخيم الذين يشتكون من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم وحاراتهم منذ أكثر من شهرين 

القيادة العامة  –الجيش النظامي ومجموعات من الجبهة الشعبية  ونصف، إلى ذلك يستمر
 .بفرض حصارهم المشدد على المخيم منذ أكثر من عام ونصف

 
 " في مخيم اليرموكقطرة مياه حملة "

وفي األردن جدد الالجئون الفلسطينيون السوريون في مجمع سايبر ستي مناشدتهم لمنظمات 
حقوق اإلنسان ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية واألونروا لحل مشكلتهم ومد يد العون 
والمساعدة لهم، حيث يشعرون بأنهم معزولون عن العالم الخارجي ويعاملون معاملة المعتقلين في 

أشبه بمركز اعتقال أمني مغلق حيث يحتجز الالجئون فيه وال يسمح لهم بالخروج إال معسكر 
ضمن قيود وكفاالت، يشار بأن عدد الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى األردن إلى 

 .الجئا فلسطينيا حسب إحصائيات األونروا "10687" وصل إلى 



 

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

 

 تشرين الثاني الجاري -نوفمبر 92وأرقام حتى المخيمات الفلسطينية في سورية احصائيات 
: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم مخيم اليرموك •

يومًا  29يومًا، والماء لـ  222على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  219لليوم 
 .ضحية 121على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .طينيًا سوريًا قضوا خارج سوريةالجئًا فلس "41"  •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية  "96" •
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي 414
: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي 424
يومًا بعد سيطرة مجموعات  224: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام للخدمات األساسية 992: حوالي مخيم درعا •

 .داخله
: استمرار النقطاع الطرقات الواصلة بينه وبين مركز المدينة باستثناء مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح -طريق "زاكية
 .: استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشةمخيم خان دنون •
 .: استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ أكثر من عاممخيم النيرب •
: الوضع هادئ نسبيًا زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة خيمات جرمانا والسيدةم •

 .مع استمرار األزمات االقتصادية فيها


