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و غرق قارب قبالة السواحل ..قصف بقذائف الهاون على مخيم اليرموك"
 "الجئا   82اليونانية يودي بحياة 

 

 
 

 توقف العام الدراسي في عدد من المخيمات الفلسطينية في سورية 

  سورية ضد معهد سبلين التابع لألونرواشكوى من طالب فلسطينيي 

  يجدد مناشدته لإلفراج عنه من مطار كوااللمبور" إبراهيم أبو خرج"الناشط 

 41 الجئاً فلسطينياً قضوا في سورية منذ بداية الشهر الجاري 
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 آخر التطورات
قذائف شهد مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق سقوط عدد من 

الهاون على مناطق متفرقة منه، دون أن تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، إلى ذلك ال 
يزال اليرموك يشهد حالة من التوتر األمني على كافة محاوره القتالية وذلك نتيجة تبادل القصف 

نية وجبهة النصرة من جهة، والجيش النظامي والفصائل الفلسطي" داعش"واالشتباكات بين تنظيم 
تنظيم الدولة ومجموعات المعارضة السورية المسلحة "الموالية له من جهة أخرى، وكذلك بين 

في منطقة يلدا المتاخمة للمخيم وما نجم عنها من إغالق للطريق الوحيد بين المخيم ويلدا بسبب 
 .ذاك التوتر

 
 أحد القذائف التي إستهدفت مخيم اليرموك

من األطفال الفلسطينيين في سورية متابعة دراستهم في وفي غضون ذلك لم يكتب لآلالف 
مخيماتهم هذا العام، وذلك بسبب أعمال القصف واالشتباكات والحصار، التي أدت إلى توقف 
الدراسة بشكل كامل، منها مخيم السبينة في ريف دمشق وذلك بسبب منع قوات النظام عودة 

باكات عنيفة انتهت بسيطرة الجيش النظامي األهالي إلى منازلهم بعد أن نزحوا عنها إثر اشت
 .على المخيم بشكل كامل

كذلك األمر في مخيم حندرات بحلب الذي ُهجر أهله بعد سيطرة مجموعات المعارضة السورية 
آالف ( 0333)عليه، في حين شرد معظم طالب مخيم اليرموك الذي لم يتبقى داخله سوى 

القيادة العامة، وتابعات اقتحام تنظيم  -والجبهة الشعبية الجئ يعانون من ويالت حصار النظام 
 .داعش وسيطرته عليه



 

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

 

كما يعاني طالب مخيم درعا من صعوبة كبيرة في بدء عامهم الدراسي وذلك بعد أن أدى 
من مباني المخيم، األمر الذي ينسحب أيضًا على تجمع % 03القصف المتكرر لدمار حوالي 
 .ات النظام بوقت سابق عددًا من منشآت األونروا فيهالمزيريب الذي استهدفت طائر 

ومن جانب آخر شهد يوم أمس، بدء العام الدراسي الجديد لطالب المرحلة الدراسية األولى في 
بعض المخيمات منها مخيم العائدين في حمص وحماة، والرمل في الالذقية، والنيرب في حلب، 

والحسينية في ريف دمشق، وسط ظروف  وخان الشيح وخان دنون وجرمانا والسيدة زينب
اقتصادية ومعيشية قاسية أجبرت األهالي ومسؤولي المدارس على التخلي عن العديد من 
المتطلبات الدراسية من كتب وقرطاسية ومالبس المدرسة، وذلك بسبب عدم قدرت معظم 

ارات المنازل األهالي على توفير تلك المتطلبات بسبب البطالة وغالء المعيشية وارتفاع إيج
 .خصوصًا على النازحين منهم

 
 بدء العام الدراسي في مخيم النيرب

 اليونان
شخصًا قضوا غرقًا قبالة سواحل اليونان جراء غرق مركب  82أعلن خفر السواحل اليوناني أن 

 .مهاجر غير شرعي 033كان يقل نحو 
وتمكن  ،كلم عن تركيا 01حيث غرق المركب قبالة شواطئ جزيرة فرماكونيس التي تبعد مسافة 

آخرون سبحوا حتى شاطئ الجزيرة الواقعة  82راكبًا، بينما نجا  82خفر السواحل من إنقاذ 
 .جنوب شرق بحر إيجه

ُيذكر أن اآلالف من الالجئين الفلسطينيين فروا من جحيم الحرب في سورية إلى الدول األوربية 
اليزال محتجزًا في عدد من دول المرور األوروبي للبحث عن حياة آمنة، إال أن قسمًا كبيرًا منهم 
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يطاليا وصربيا ومقدونيا، وذلك بسبب التدقيق الكبير على المهاجرين في تلك  كاليونان وهنغاريا وا 
تتخللها السجون واإلجبار على وضع  ،البلدان، حيث يعيشون في ظروف إنسانية صعبة

ألوروبية المقصودة والعيش مع ذويهم بصماتهم وحرمانهم من تقديم طلب اللجوء في الدول ا
 .فيها

 
 ماليزيا

جدد الناشط الفلسطيني، إبراهيم أبو خرج، من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في 
دمشق، مناشدته لما وصفهم بأصحاب القرار في منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمات حقوق 

احه من سجن مطار كواللمبور، وذلك بعد اإلنسان، واألمم المتحدة، العمل على إطالق سر 
 .احتجازه منذ حوالي خمسة أيام

وشدد أبو خرج في مناشدته على ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلته قبل أن يتم ترحيله إلى 
 .سورية، لما يشكله ذلك من خطر على حياته

 
 لبنان

سبلين للتدريب المهني اشتكى عدد من طالب فلسطينيي سورية في لبنان على قرار إدارة معهد 
والتقني التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا في لبنان رفض قبول معظم 
الطالب المتقدمين الى المعهد، وناشدوا كافة الجهات المعنية والسفارة والفصائل الفلسطينية 

م من أبناء الالجئين الضغط على إدارة معهد سبلين من أجل قبولهم في المعهد أسوة بأقرانه
 .الفلسطينيين المقيمين في لبنان
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وفي التفاصيل أن الطالب الذين حصلوا على شهادة المرحلة الثانوية في العام الماضي لم 
يتمكنوا من الحصول على إفادة البكلوريا مما حرمهم من االلتحاق بالجامعة، فتوجهوا نحو معهد 

فيه إال أن إدارة المعهد قبلت طالب واحد من فلسطينيي سبلين التابع لألونروا من أجل التسجيل 
سورية في كل فرع بحجة أن األولوية للطالب الفلسطيني اللبناني، وجعلت اآلخرين على قائمة 

، "أن معدالتهم عالية تؤهلهم للقبول في المعهد" وبحسب الطالب أصحاب الشكوى  ،االنتظار
توجيه مؤسساتها التعليمية وغيرها إلى المساواة بين وبناًء عليه طالب الطالب إدارة األونروا 

الالجئين الفلسطينيين سواًء المقيمين أم الالجئين من سورية على اعتبار انها المؤسسة الدولية 
 .الراعية لشؤون الالجئين الفلسطينيين دون تمييز بين بلدان اللجوء التي تعمل فيها

يعانون من العديد من المشكالت القانونية  الجدير بالذكر أن فلسطينيي سورية في لبنان
 .والمعيشية، والتي تبدأ بإجراءات اإلقامة وال تنتهي بغالء المعيشية وعدم توافر فرص العمل

 
 احصائيات

الجئًا  01كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن قضاء 
ينهم خمسة عناصر من مرتبات جيش التحرير فلسطينيًا منذ بداية شهر أيلول الجاري، ب

الفلسطيني، وثالثة الجئين برصاص قناص، وضحية قصت تحت التعذيب في السجون 
، والجئ قضى في لبنان جراء االشتباكات التي اندلعت في مخيم عين الحلوة، والجئة السورية

ان قضيا نتيجة قضت جراء إصابتها بمرض العضال أثناء سفرها من سورية إلى تركيا، والجئ
يجدر  ،الحصار ونقص الرعاية الطبية، وطفلة قضت في تركيا بسبب تعرضها لصعقة كهربائية

 .أغسطس المنصرم/ الجئًا فلسطينيًا قضوا خالل شهر آب " 13"التنويه أن 
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 8132/ سبتمبر  -أيلول / 31فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 115333)في األردن والجئًا فلسطينيًا سوريًا ( 015133) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 8333)لبنان، 
 .8301لغاية يوليو 

 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة( 08)أكثر من  •
ر الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصا: مخيم اليرموك •

( 080)الماء لـ و  يومًا،( 200)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 230)لليوم 
 .ضحية( 028)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

والي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ ح: مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 881)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 288)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 03)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 103)حوالي : مخيم درعا •
وضع هادئ نسبيًا مع ال: مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


