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السلطات الفيتنامية تفرج عن الجئين فلسطينيين سوريين بعد احتجازهم "
 "ومخيم العائدين في حمص أزمات وهجرة متواصلة..لشهور

 
 
 العثورعلى جثة الجئ فلسطيني مقتوالً في مخيم اليرموك 

  إصابة أحد أبناء مخيم النيرب في حلب بطلقات رشاش مضاد للطيران 

  الجيش السوري يمنع أبناء مخيم السبينة من العودة إليه 724لليوم 

  سكان مخيم خان دنون يعانون من أوضاع معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات
 األساسية فيه

  ــ  2107األول لعام األونروا في سورية تصدر تعليمات امتحانات الفصل الدراسي

2102. 

 أوضاع فلسطينيي سورية في لبنان : في لبنان" حماس"السياسي لحركة  المسؤول
 .من الالجئين في المخيمات اللبنانية أكثر مأساوية
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 فيتنام
أفرجت السلطات الفيتنامية عن مهاجرين فلسطينيين سوريين كانوا محتجزين لديها منذ شهور بعد 

بطريقة غير شرعية، وأعلنت الخارجية الفلسطينية في رام هللا أن هذا اإلفراج دخولهم إلى أراضيها 
عفائهم و  أفضت إلى إطالق سراحهم ،تم بعد سلسلة اتصاالت ومفاوضات مع الجانب الفيتنامي ا 

من الغرامات المالية المترتبة على وجودهم بشكل غير مشروع في البالد، شريطة مغادرتهم على 
ارجية الفلسطينية أنه تم العمل على تسفيرهم إلى ماليزيا بالتنسيق مع الفور، وأضافت الخ

الخارجية الالوسية بعد تأمين تذاكر السفر لهم نظرًا لسوء وضعهم المالي حيث وصلوا كواللمبور 
بسالم، وكان عدد من الالجئين الفلسطينيين قد دخلوا األراضي الفيتنامية قد تعرضوا الحتيال 

إدخالهم بجوازات سفر مزورة لفيتنام محاولين اتخاذها كمحطة عبور للوصول  تجار التهريب وتم
 .إلى دول اللجوء

 
 آخر التطورات

ُعثر في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق يوم أمس على جثة 
مراسلنا من  ، وبحسب ما أفاد به)5511)من مواليد  "عبد هللا رزق"الالجئ الفلسطيني األردني 

الذي ينتمي إلى حركة فتح وجد مقتواًل في منزله وعليه آثار ضربات " الرزق"داخل المخيم بأن 
 .آلة حادة، وذكر المراسل أنه لم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن قتله

 
 عبد هللا رزق

إلى ذلك ما يزال سكان اليرموك يشتكون من نفاد جميع المواد الغذائية في المخيم بسبب الحصار 
على ( 115)لليوم ( القيادة العامة)المفروض عليهم من قبل الجيش النظامي والجبهة الشعبية 
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التوالي، وكذلك نتيجة إيقاف المساعدات الغذائية المقدمة من وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
، ما جعلهم عرضة للموت جوعًا مجددًا واضطرارهم 51/51/1152منذ ( األونروا)فلسطينيين ال

للبحث في حاويات القمامة وشرب شوربة البهار التي تسببت سابقًا بالعديد من األمراض لهم، 
وفي السياق عينه طالب أهالي مخيم اليرموك وعدد من الناشطين فيه ومؤسسات العمل األهلي 

وبدوره أكد مدير الدائرة  ،واد الغذائية إليه ومعاملتهم أسوة بالمناطق المتاخمة لهمبإدخال الم
السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي أن حل أزمة المخيم مرتبط 

في المناطق المحيطة به كالحجر االسود والتضامن ويلدا والتي تشكل ” المسلحين“بموضوع 
 .مهمة لهممنطقة إمدادات 

من أبناء مخيم النيرب لالجئين بجراح طفيفة إثر " ثائر داهودي" أما في حلب فقد أصيب الشاب
سقوط طلقات رشاش مضاد للطيران على المخيم نتيجة اإلشتباكات العنيفة التي دارت بين 
مجموعات المعارضة السورية المسلحة والجيش النظامي في المناطق المحيطة به، ما تسبب 

لة من الهلع والتوتر بين األهالي، واستنفار لكافة الطواقم الطبية ولجان العمل األهلي وذلك بحا
 .تحسبًا ألي طارئ أو حدث غير متوقع

يذكر أن المخيم الذي يسيطر عليه الجيش النظامي يعد من المناطق االستراتيجية وذلك لمجاورته 
 .مطار النيرب العسكري

يمنعون من العودة إلى منازلهم بعد ( 214)مخيم السبينة ولليوم ومن جهة أخرى ال يزال أبناء 
وكان المخيم قد تعرض .سيطرة الجيش السوري ومجموعات فلسطينية موالية له على المنطقة

لحصار خانق منعت قوات الجيش السوري على إثره إدخال المواد الغذائية والطبية إليه، و  للقصف
وقطع للتيار الكهربائي  ،لعدم توافر الدقيق والمحروقاتمما تسبب بتوقف المخابز عن العمل 

ثم تم إغالق الطرق المؤدية إليه، وبعد اشتباكات عنيفة وقصف تعرض له األهالي  ،واالتصاالت
 ،ومجموعات المعارضة السورية استطاع الجيش السوري السيطرة عليه وطرد األهالي من منازلهم

من المنازل، %  51ذلك للدمار الذي أصاب أكثر من فيما تعرضت المنازل للنهب والسرقة وك
الجئًا قضوا من أبناء  55الجدير ذكره أن فريق التوثيق والرصد في مجموعة العمل وثق أسماء 

 .شخصًا من أبناء المخيم 11مخيم السبينة جراء الحرب الدائرة في سورية، فيما تم اعتقال 
العائدين في حمص من تزايد ارتفاع األسعار وشح في وفي سياق متصل يشكو سكان أبناء مخيم 

جميع المواد الغذائية والمحروقات، بسبب استمرار الحرب في سورية وسوء األحوال الجوية التي 
كما يشتكي األهالي وأصحاب المحال التجارية من  ،تضرب سورية ومنطقة الشرق األوسط

كل مستمر إلى تلف المواد الغذائية وتكبدهم انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ما يؤدي بش
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 ،كذلك يجد أبناء المخيم صعوبة في تأمين الغاز للطبخ والتدفئة وبأسعار مرتفعة ،خسائر مادية
مما دفع األهالي وأمام عرقلة حواجز الجيش السوري من ادخال مواد التدفئة إلى اإلستفادة من 

 .لفاحش بانتشار البطالة وضعف الموارد الماليةيترافق غالء األسعار ا.الحطب للتدفئة والطبخ

 
 مخيم العائدين في حمص

وفي ريف دمشق يعيش سكان مخيم خان دنون أوضاعًا معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات 
األساسية فيه، حيث يعاني سكانه من نقص في الخبز واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه 

 .ساعة في اليوم 55زمنية طويلة تصل ألكثر من واالتصاالت لساعات وفترات 
 

 معتقلون
مالك سمير " قام عناصر حاجز كوكب التابع للجيش النظامي بإعتقال الالجئ الفلسطيني

 .من أبناء مخيم خان الشيح" الخالدي
 

 األونروا
في ( ااألونرو )أصدر مدير برنامج التربية اإلقليمي في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ـــ  1152تعليمات خاصة بمواعيد إمتحان الفصل األول للعام الداسي " سمير عبد الرحيم"سورية 
كانون الثاني ـــ يناير هو يوم دوام /  51، حيث أكدت التعليمات على أن يوم االثنين 1151

بهذا  رسمي في كافة المدارس التابعة لوكالة األونروا، وطلبت من الطالب والمعلمين اإللتزام
برنامج )القرار، كما طالبت إدارة المدرسة بتنفيذ االمتحانات وفقًا لما كان مخطط له من قبل 
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، كما خولت التعليمات إدارة المدارس بجمع مادتين امتحانيتين بيوم واحد في األيام (اإلمتحان
 .(اإلمكانياتحسب )كانون الثاني ـــ يناير  51ــ  52ــ  51( الثالثاء ــ األربعاء ــ الخميس)

ونوه مدير التربية في وكالة األونروا بأنه سيصدر بالغ رسمي يوضح من خالله اإلجراءات 
 .بخصوص اإلمتحانات التي لم تستكمل بسبب األحوال الجوية

إلى ذلك كانت إدارة التربية والتعليم في األونروا قد أعلنت عن إقفال جميع المدارس يوم االثنين 
ذلك نظرًا لألحوال المناخية وقطع جميع و  ـــ يناير بمنطقة البقاع اللبنانيكانون الثاني  / 12

يوم دوام  51/5الطرقات بسبب تساقط الثلوج، فيما أشارت إدارة التربية إلى أن يوم الثالثاء 
 .رسمي

 
 لبنان

في لبنان، رأفت مرة، أن أوضاع الفلسطينيين " حماس"اعتبر نائب المسؤول السياسي لحركة 
الفارين من سورية إلى لبنان أكثر مأساوية من الالجئين في المخيمات اللبنانية في ظل هذه 
الظروف، النهم يعيشون بعيدًا عن ما يمكن أن يساعدهم على تخطي هذا األمر من مالبس 

 .وبيوت وأغذية، مع تقليص مستمر لألونروا من خدماتها تجاههم
 

 5132يناير   –كانون الثاني 31احصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيا سوريًا وصولوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 53911)ما ال يقل عن  •

 .األخيرة
ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها   (2600) •

الجئًا قضوا إثر ( 523)الجئًا قضوا تحت التعذيب، و( 582)امرأة، و( 323)بينهم 
 .الجئًا قضوا بسبب القصف( 982)الجئًا أعدموا ميدانيًا، ( 88)قنصهم و

استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 212)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 222)لليوم 

 .ضحية( 329)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 352)
 (14348)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى بلدان الجوار منهم   (80) •

لغاية " األونروا"في لبنان، وذلك وفق إلحصائيات وكالة ( 85111)الجئًا في األردن و
 .1152نوفمبر 
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الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •
 .يوم على التوالي( 828)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .أيام على التوالي( 853)

أيام بعد سيطرة مجموعات ( 259)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه( %31)عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع المياه ( 531)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


