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دائرة حماية الالجئين التركية تسمح لفلسطينيي سورية المتواجدين في "
 "تركيا بالحصول على بطاقة الحماية

 
 

 قصف ليلي على اليرموك واألهالي يطالبون برفع الحصار عن مخيمهم. 

  يعلن عن غرق مركب محمل بالمهاجرين انطلق من لبيباخفر السواحل اإليطالي. 

 منظمة العفو الدولية تدعو إلى توسيع خدمات الوصول إلى أوروبا. 

 عشرات الفلسطينيين والسوريين ضحايا لعمليات النصب في مرسين التركية. 
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 تركيا
حماية وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نسخة من قرار صادر عن دائرة 

الالجئين التابعة إلدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية ينص على مساواة الالجئ الفلسطيني 
السوري بالالجئ السوري من حيث الحصول على بطاقات لجوء ضمن قانون األجانب والحماية 

التي المؤقتة، مما يتيح لالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا اإلستفادة من كافة الخدمات 
 .تقدمها الحكومة التركية لالجئين السوريين في تركيا من طبابة وغيرها

 
 صادر عن دائرة حماية الالجئينالقرار ال

 (153)أن عددًا قلياًل من الالجئين الفلسطينيين السوريين وعددهم حوالي " وأشار القرار إلى 
الجئًا ممن عرفوا عن أنفسهم لدائرة الحماية على أنهم فلسطينيون سوريون أو عديمي الجنسية، 

بعد التردد في كيفية معاملة دائرة "ويضيف القرار أنه  ،"والمتوقع أن العدد أكبر من ذلك بكثير
القادمين  الحماية لالجئين الفلسطينيين من سورية، تم االتفاق على معاملة الالجئين الفلسطينيين

 .من سورية معاملة الالجئين السوريين
 ،فيما لم يتطرق القرار إلى أي نقطة تتعلق بالسماح لالجئين الفلسطينيين السوريين إلى تركيا

 .حيث تفرض الحكومة التركية تأشيرة دخول على الالجئين الفلسطينيين من سورية
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 آخر التطورات
األربعاء، حيث سقطت على -الهاون ليل الثالثاءتعرض مخيم اليرموك لقصف عنيف بقذائف 

مناطق متفرقة منه، مما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين فيما لم ترد أنباء عن 
 .وقوع إصابات

في اعتصام  ،إلى ذلك شارك العشرات من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق
ي، ومجموعات القيادة العامة برفع الحصار المشدد المفروض احتجاجي طالبوا فيه الجيش السور 

 .يوماً  (565)عليهم منذ أكثر من 

 
 في مخيم اليرموكاالعتصام 

فيما عبر المعتصمون عن استنكارهم لقرار مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لهيئة األمم 
 .المتحدة الذي شطب مخيم اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة

الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد أكدت في بيان صحفي 
شرته نهاية الشهر الماضي أن مخيم اليرموك ال يزال محاصرًا معتبرًة قرار األمم المتحدة قرارًا 

 .خاطئاً 
وفي موضوع مختلف أعلن خفر السواحل اإليطالي، أول أمس األربعاء، أن مركب صيد يقل 

 .ت من المهاجرين انقلب قبالة ليبيا، الفتين الى انتشال حوالي مئة ناج من الماء على الفورمئا
فإن المركب كان محماًل بأكثر من طاقته، وكان قد وجه نداء استغاثة إلى "ووفقًا لخفر السواحل 

كل  خفر السواحل في صقيلية الذين حولوا النداء إلى مركزهم في روما الذي ينسق عمليات إغاثة
 ."زوارق المهاجرين في جنوب إيطاليا
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أن سفينة إيرلندية وصلت أواًل بالقرب من مركب الصيد لكنه "في حين أكدت وكاالت أنباء 
أن هذه الزوارق تقل عمومًا عددًا "فيما أوضح المتحدث بإسم خفر السواحل " سرعان ما انقلب

فيما ."قت نفسه لينقلب الزورقكبيرًا من المهاجرين بحيث يكفي أن ينهض عدد منهم في الو 
شخص، كما  044أن فرق اإلنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من "تحدثت تقارير إعالمية عن 

 ."جثة حتى اآلن 55استعيدت 
يذكر يعتقد أنه كان على المركب الذي انقلب عددًا من الالجئين السوريين والفلسطينيين، فيما لم 

 .للضحايا أو جنسياتهميعلن حتى اآلن عن الحصيلة اإلجمالية 
إن الحكومات األوروبية يجب عليها أن تبذل "العفو الدولية وفي ذات الموضوع قالت منظمة 

مزيدًا من الجهود من أجل ضمان طرق آمنة وقانونية يسلكها الناس الذين يحتاجون إلى الحماية 
 ."لدخول االتحاد األوروبي بداًل من تعريض حياتهم باآلالف للخطر في البحر

نقاذ واسعة في المنطقة الوسطى من  ويأتي بيان منظمة العفو الدولية في ظل عملية بحث وا 
 .البحر األبيض المتوسط بدأت في وقت سابق منذ أول أمس

ال "وقال نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، دينيس كريفوشيف 
الوسطى من البحر األبيض المتوسط كل أسبوع تقريبًا، سعيًا يزال الناس يعبرون باآلالف المنطقة 

للحصول على مالذ آمن وحياة أفضل في أوروبا، ولهذا فإن الحوادث المميتة في البحر ستظل 
 ".واقعًا مفجعاً 

فيما أعلنت المنظمة أن هذه أول حادثة من هذا الحجم منذ أن قرر االتحاد األوروبي تكثيف عدد 
نيسان الماضي، والتي قلصت األعداد غير /نقاذ في أواخر شهر أبريلعمليات البحث واإل

في محاولة العبور إلى أراضي االتحاد  5435المسبوقة من الغرقى في البحر منذ بداية عام 
 .األوروبي، آملين أن يحظوا بحياة أفضل
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وسيع خدمات ودعت المنظمة إلى مضاعفة الدول األوروبية تعهداتها بإعادة توطين الالجئين وت
الوصول إلى أوروبا من خالل نظام التأشيرات اإلنسانية ولم شمل األسرة، وتخفيف القيود 

 .المفروضة على حرية الحركة بالنسبة إلى طالبي اللجوء الذين حظيت طلباتهم بالنجاح
وعلى صعيد ليس ببعيد وقع العشرات من الالجئين الفلسطينيين والسوريين ضحايا لجشع أحد 

 .البشر المتواجدين في مدينة مرسين التركيةتجار 
أنهم وقعوا لضحايا أحد المهربين الذي أخذ مبالغ "حيث أفاد األهالي لمراسل المجموعة في تركيا 

كبيرة مقابل أن يوصلهم إلى الشواطئ اإليطالية، األمر الذي لم ينفذه المهرب، حيث لم يوصلهم 
 ."كية بعد رحلة دامت لثالثة أيامإلى إيطاليا بل عاد بهم إلى الشواطئ التر 

 (54)في مرسين وعلى متنه " كارا دوفار" أن القارب انطلق من منطقة " ووفق أحد الالجئين 
بالقارب لمدة  "أبو محمد"سوريًا وفلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، وطاف المهرب المعروف باسم 

ويقول للسوريين على متنه أنهم  (يني شهير)ثالثة أيام في البحر، قبل أن يعود به إلى ساحل 
 ."وصلوا إلى إيطاليا

يذكر أن ظاهرة استغالل تجار البشر لالجئين الفلسطينيين والسوريين الفارين من الحرب السورية، 
قد تنامت بشكل كبير خاصة في الفترة األخيرة، حيث سجلت العشرات من حوادث النصب 

 .واالحتيال المشابهة

 
 5102/ أغسطس  -آب  6إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو سورية 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 050444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و(15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6444)لبنان، 

 .5435لغاية يوليو 
 .سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا ( 16)أكثر من  •
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 155)يومًا، والماء لـ  (515)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 565)لليوم 

 .ضحية( 355)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يومًا على التوالي( 606)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 655)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 555)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .لمعارضة عليه
 .من مبانيه%( 54)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 055)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


