
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2199 العدد
11-11-2018 

 "إليه العودة من اليرموك مخيم سكان تمنع األمن عناصر:  رسمي قرار صدور رغم "

  2013 عام اليرموك مخيم في الشام تحرير هيئة قبل من اعتقل فلسطيني مصير لمعرفة مناشدة •

 لبنان في سورية فلسطينيي أوضاع وتبحث الصليب تلتقي المهجرين متابعة لجنة •

   تركيا في سورية فلسطينيي أطفال على شتوية مالبس توزيع •



 

 التطورات آخر

 
 منازلهم لتفقد اليرموك مخيم إلى الدخول أرادوا الذين اليرموك مخيم وأهالي الناشطين من عدد أكد

 مخيم سكان بعودة رسمي حكومي قرار صدور ورغم السوري األمن عناصر أن وممتلكاتهم،
 العودة من األهالي ويمنعون المخيم، ومخارج مداخل على األمنية قبضتهم يفرضون إليه اليرموك

 األنقاض بإزالة العمل ورشات استمرار بحجة الترميم، بأعمال والبدء وممتلكاتهم منازلهم لتفقد إليه
 .اليرموك وشوارع وأزقة حارات من والركام

 موافقة بموجب إال إليه لدخولبا اليرموك ألهالي يسمحون ال عناصره أن إلى  الناشطون وأشار
 يطلب حيث الثالثين، شارع مدخل على النظام وضعهما مفرزتين من عليها الحصول يتم أمنية،
 . فيه ممتلكات أولهم المخيم سكان من أنهم تثبت أوراق األهالي من العناصر هؤالء

 دمشق في الفلسطينية الفصائل أبلغ المقداد، فيصل والمغتربين الخارجية وزير نائب وكان هذا
 .  إليه اليرموك مخيم سكان جميع عودة رسميا   قررت دمشق أن أيام، عدة قبل

 ٢٩٩١مواليد"  صيام أبو فايز عبدالغفور" الفلسطيني الالجئ عائلة ناشدت مختلف سياق في
 مصير لمعرفة الحقوقية والمؤسسات الدولية العفو ومنظمة اإلنسان وحقوق الدولية المنظمات كافة

 إلى دخوله أثناء( سابقا   النصرة جبهة) الشام تحرير هيئة عناصر قبل من اعتقل الذي نجلها
 .   الفلسطيني التحرير جيش مرتبات من صيام أبو أن علما  . ١1٢2 عام اليرموك مخيم



 

 
 إّنها" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة عبر مناشدتها خالل" صيام أبو" والدة وقالت
 الجهات كافة من أطلب مضيفة ،"لولدها فقدانها نتيجة للغاية صعبة ونفسية صحية ظروفا   تعيش

 .عنه خبر أي ومعرفة لرؤيته أتوق الذي ولدي مصير عن الكشف والدولية اإلنسانية

 و األوسط البقاع في الفلسطينيين المهجرين شؤون متابعة لجنة من وفد نظم لبنان إلى باالنتقال
 لبحث اللبنانية، تعلبايا منطقة في الدولي األحمر الصليب مقر إلى زيارة الجمعة أمس يوم  الغربي

 .لبنان إلى سورية من القادمين الفلسطينيين الالجئين أوضاع

 



 

 متطرقا   لبنان في سوريا فلسطينيي معاناة عن حديد محمود المتابعة لجنة سر أمين تحدث بدوره
 وانتشار اء،الشت فصل في خاصة منها يشتكون التي القاسية واالقتصادية المعيشية األوضاع إلى

 المساعدات شح و المانحة، المنظمات قبل من المساعدات تقليص و الحرمان وسياسة البطالة
 . األساسية الحياة متطلبات لهم يؤمن ثابت مالي مورد وجود وعدم اإلغاثية

 للتعاون( CANSUYU)  جانسيو" جمعية من وفد برفقة أمة خير جمعية وزعت أخرى جهة من
 وأنطاكيا، الريحانية مدينتي في وسوري فلسطيني طفل 211 على" الشتاء كسوة" "والتضامن

 ومساعدتهم عنهم التخفيف بهدف وأحذية، شتوية مالبس توزيع تضّمنت

 وقدمت حاجة األشد والعائالت األيتام عائالت من عدد بزيارة قام الوفد أن المتطوعين ألحد ووفقا  
 .مادية مساعدة لهم

 
 خالل من المقدمة للمساعدات كامل غياب من تركيا في الفلسطينيون الالجئون ويعاني هذا

 إال المساعدات على يحصلون وال الالجئين، لشؤون العليا والمفوضية كاألونروا الرسمية الجهات
 بأن علما   السورية، الجمعيات بعض أو التركية الخيرية الجمعيات مع الشخصي التواصل عبر

 محدودة جمعيات وهناك فقط، السوريين إلى موّجه الغالب في نشاطها عموما   السورية الجمعيات
 وبعض ،(فيدار) فلسطين مع للتضامن التركية الجمعية مثل خصوصا ، الفلسطينيين تساعد جدا  

 .محدود بنحو التركية البلديات


