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 فلسطينيي أوضاع لتصحيح رسمية إجراءات عن اإلعالن"

 "تركيا في سورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المخيمات لضحايا تكريما  " الشهداء عرس" حملة يطلقون ناشطون •

 .سورية في الفلسطينية

 .بدمشق المحاصر اليرموك مخيم يستهدف ليلي قصف •

 .بحمص العائدين مخيم من آخرين عن واإلفراج فلسطيني اعتقال •

 .درعا مخيم سكان من شقيقين عن يفرج السوري األمن •
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  التطورات آخر

 التركية والجمعية تركيا في الفلسطينية والجالية الفلسطينية السفارة أعلنت

 الفلسطينيين لالجئين إحصاء إجراء عن فيدار، – فلسطين مع للتضامن

 قوائم لتقديم وذلك تركيا، في والمتواجدين والعراق سورية من القادمين

 القانونية األوضاع تصويب بغرض التركية، للحكومة الشخصية البيانات

 من جهة كل ستقوم أنه" اإلعالن في وجاء. الرسمية اإلقامات واستخراج

 المتبعة واآللية برنامجها عن باإلعالن اإلحصاء هذا على القائمة الجهات

 الجانب مع عليه والمتفق الغاية لهذه المعد الموحد النموذج إطار في

 عليها دخلوا التي الوثائق حسب البيانات تعبئة تكون أن على التركي،

 البدء المقرر ومن". الصالحية منتهية كانت لو حتى التركية األراضي

 السوريين، للفلسطينيين شامل إحصاء إجراء عبر اإلقامات ومنح بالتسويات

 أن علما   البالد، داخل التحرك وسهولة العمل فرص أمامهم يفتح مما

 الفلسطينيين الالجئين دخول تأشيرات منح ترفض التزال التركية السفارات

 .أراضيها لدخول السوريين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالجئين عدد فإن وتقريبية رسمية غير احصائيات ووفق أنه يذكر

 شخص آالف ثمانية إلى ستة من يقدر تركيا في السوريين الفلسطينيين

 بحسب وذلك تركيا، وجنوب وسط ومحافظات اسطنبول بين موزعين

 والذي" مسموع غير وصراخ دامية يوميات سورية فلسطينيو" تقرير

 .الماضي آب/أغسطس شهر في العمل مجموعة أصدرته
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 مواقع عبر هاشتاغ فلسطينيون ناشطون أطلق حيث سوريا، إلى وباالنتقال

 لشهداء تكريما   الشهداء_عرس# عنوان تحت االجتماعي التواصل

 أن"  الحملة على القائمين أحد أشار حيث سورية، في الفلسطينية المخيمات

 أهالي فقدان عن الناتجين واإلحباط الحزن حدة من التخفيف هو منها الهدف

 ،"الصراع أطراف قبل من المباشر استهدافهم نتيجة لذويهم، المخيمات

 االجتماعي التواصل صفحات بتزيين"  الحملة على القائمون وطالب

 واالحتفاء للفرح أعراس إلى ذكراهم تحويل على والعمل الشهداء، بأسماء

 ".بهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدمشق، الفلسطينيين لالجئين اليرموك مخيم تعرض مختلف، موضوع وفي

 استهدفت الهاون وقذائف بالصواريخ عنيف لقصف أمس، ليل منتصف

 ممن أصيب فيما األهالي، منازل في دمارا   أحدث مما منه، متفرقة مناطق

 األطفال بين وخاصة استهدافهم، من والخوف هلع بحالة األهالي من تبقى

 . والنساء

 

"  الفلسطيني الالجئ السوري األمن اعتقل حيث حمص، إلى وباالنتقال

 الشعبية الجبهة في العاملين أحد ،2016/1/28 يوم"  سرحان صبحي أمجد

 يتم التي الثالثة المرة وهي السوري، للنظام الموالي التنظيم العامة القيادة -

 من العمر، من الرابع العقد في وهو الماضيين، الشهرين خالل اعتقاله فيها

 .فلسطين في الشجرة قرية أهالي
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 مصطفى ماهر"  الفلسطيني الالجئ عن السوري األمن أفرج السياق وفي

 حي من أيام 7 يقارب لما اعتقاله بعد وذلك ،2016/1/27 يوم" محمود

 أحد من األونروا من المقدمة المالية المعونة الستالم ذهابه أثناء الحمراء

 قرية أهالي من العمر، من الرابع العقد في وهو الحي، ذلك في المصارف

 . فلسطين في الشجرة

 ،2016/1/21 يوم"  مراد أيمن"  الفلسطيني الالجئ عن اإلفراج تم كما

 العقد في وهو أيام، 7 من ألكثر اعتقاله بعد الرئيسي، المخيم معبر من

 .فلسطين في صفد مدينة أهالي من العمر، من الثالث

 درعا مخيم سكان من شقيقين عن األمس، صباح أفرج، متصل سياق وفي

 األخوين من كل سراح أطلق حيث سورية، جنوب الفلسطينيين لالجئين

 في اعتقالهما بعد وذلك ،"الترعاني سليم محمد"و" الترعاني سليم يحيى"

 .دمشق بريف عدرا سجن

( 1050) وثقت قد كانت سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة أن يذكر

 .السورية والمخابرات األمن أفرع سجون في سوريا   ينيا  فلسط معتقال  

 

 2016/  فبراير ــ شباط/ 6/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

 فلسطينيا   الجئا  ( 42,500)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15500) •

 وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في سوريا  

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات

 حتى أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر •

 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 966) لليوم المخيم على العامة

 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 516) لـ والماء يوما ،( 1028) من

 .ضحية( 185) الحصار

 منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 822) حوالي منذ

 بعد يوم( 1015) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 676) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)
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: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق

 
 

 


