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 "أطفال خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان 7مهاجرًا بينهم  41غرق "
   

 
 

 الجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك يقضي في منطقة يلدا 

  دراستهمخروج مجموعة من الطالب المحاصرين داخل مخيم اليرموك الستكمال 

  على  11استمرار مشروع تنظيف وترميم منازل ومساجد مخيم الحسينية لليوم

 التوالي

  هيئة فلسطين الخيرية توزع اللوازم المدرسية على طالب اليرموك النازحين في
 البلدات المجاورة

 األمن السوري يواصل اعتقال المئات من الالجئين الفلسطينيين  

  دبلن على الالجئينألمانيا تعيد تطبيق اتفاقية 

  توزيع مساعدات نقدية ومالبس شتوية على العائالت الفلسطينية السورية في جنوب
 تركيا

 إنارة دفعة جديدة من بيوت فلسطينيي سورية في لبنان 
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 اليونان
قضى أربعة عشر مهاجًرا غير شرعيًا بينهم سبعة أطفال في بحر إيجه غربي تركيا، جراء غرق 

التابعة لوالية جناق قلعة، أثناء " أيواجيك"نه، الحادث وقع قبالة سواحل بلدة قارب كانوا على مت
 .اليونانية( لسبوس)محاولة المهاجرين العبور بطريقة غير شرعية، إلى جزيرة ميديلي 

فيما تمكنت فرق خفر السواحل التركية من إنقاذ سبعة وعشرين شخصًا كانوا على متن القارب، 
الواصل بين تركيا واليونان ُيعتبر أحد أهم طرق عبور المهاجرين لسهولة ُيشار أن بحر إيجة 

 .الوصول ولقرب الجزر اليونانية إلى األراضي التركية
 

 ضحايا
من أبناء مخيم اليرموك في منطقة يلدا، منذ يومين " فادي الخطيب"قضى الالجئ الفلسطيني 

 .فيما تضاربت األنباء عن سبب وفاته

 
 

 آخر التطورات
ستكمال دراستهم الخروج مجموعة من الطالب المحاصرين داخله  يوم أمسشهد اليرموك 

وااللتحاق بجامعاتهم، حيث تولت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب مسؤولية إخراج 
 .الطالب وا عادتهم إلى المخيم

، 9/11/5112ن كانوا قد افتعلوا يوم االثني" النصرة"ُيذكر أن عناصر تنظيم الدولة وجبهة 
اشتباكات مع قوات النظام ومجموعاته الموالية في محور قطاع بلدية اليرموك لمنع الطالب 

 .الناجحين في الشهادة الثانوية من الخروج عبر ذاك القطاع لاللتحاق بجامعاتهم
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بإزالة على التوالي تستمر هيئة اإلغاثة العالمية بالتعاون مع الهيئة الخيرية  11إلى ذلك ولليوم 

الركام واألتربة من شوارع مخيم الحسينية بريف دمشق، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل منازل 
باإلضافة إلى تركيب نوافذ زجاجية لمعظم  ،حيث سيتم فيها إعادة ترميم المساجد ومساجد المخيم

 .منازل المخيم المتضررة
/ نوفمبر  –رين الثاني تش/ 1ُيشار أن مشروع إعادة الترميم والتأهيل الذي بدء يوم 

 .يوماً ( 12)سيستمر لمدة 5112

 
الجئ فلسطيني في  1111وفي سياق مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ما يقارب 

سجونها، بين طفل وامرأة وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائالت بأكملها، حيث تم قضاء 
على مصير الباقين، فيما تؤكد شهادات المفرج عنهم من المئات منهم تحت التعذيب، فيما تتكتم 

السجون السورية على وجود رّضع في أحضان أمهاتهم من الالجئين الفلسطينيين في األفرع 
الجئًا فلسطينيًا في السجون  991األمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت اعتقال 

 255عن مصيرهم شيء، كما أنها وثقت أسماء  الجئة فلسطينية ال يعلم 11السورية منهم 
 .ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب
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 لجان عمل أهلي
قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع حقائب مدرسية  "الحقيبة المدرسية"ضمن مشروعها السنوي 

سحم، وقالت وأكياس قرطاسية على طالب مخيم اليرموك النازحين في مناطق يلدا وببيال وبيت 
طالبًا في مدرسة القدس البديلة والتي تشرف ( 021)الهيئة أنه استفاد من مشروعها الخيري 

 .هيئة فلسطين الخيرية على عملها
عائلة فلسطينية نزحت من مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة عقب سيطرة  5111يشار أن 

داعش بإغالق الثانوية الوحيدة في ، في حين قامت 5112تنظيم داعش على المخيم في نيسان 
المخيم، ومنع الطالب من الخروج لاللتحاق بجامعاتهم، كما تعرض مقر هيئة فلسطين الخيرية 

 .في اليرموك للنهب من قبل داعش وجبهة النصرة بما فيها القرطاسية

 
 ألمانيا

أشهر من تعليق عملي أعادت ألمانيا تطبيقها التفاقية دبلن الخاصة بالالجئين، وذلك بعد ثالثة 
 .لتطبيقها على الالجئين ومن ضمنهم الالجئين السوريين والفلسطينيين السوريين

عن  ،ونقلت مصادر إعالمية ألمانية يوم أمس إعالن المتحدث باسم وزارة الداخلية األلمانية
اليونان  إعادة تطبيق قواعد اتفاقية دبلن لالجئين لكل دول المنشأ وكل الدول األعضاء باستثناء

 ."أكتوبر الماضي/وذلك اعتبارًا من الحادي والعشرين من تشرين األول"
لكن التسوية الحالية ال تعني بالضرورة إرجاع الالجئين إلى خارج الحدود، وكانت ألمانيا أعلنت 

أغسطس الماضي عن تعليق مؤقت للعمل بإجراءات اتفاقية دبلن لالجئين بالنسبة / في آب
السوريين ومن ضمنهم الفلسطينيين السوريين، وتنص بنود االتفاقية على إعادة الالجئين لالجئين 

 .إلى أول بلد أوروبي دخلوه وتم أخذ البصمة منهم
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وتعتبر قضية إعادة الالجئين إلى الدول التي انتزعت بصماتهم من أبرز القضايا التي تؤّرق 
لسطينيين من الذين ُأخذت بصماتهم لم ُيبت في حياة الالجئين، علمًا أن العديد من الالجئين الف

قضايا لجوئهم في ألمانيا منذ عام، مما يزيد أوضاع الالجئين سوء بعد تحملهم عناء السفر 
 .وخطورة الوصول لدول اللجوء األوروبي

 
 تركيا

زارت لجنة فلسطينيو سورية في تركيا عددًا من العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في كل 
ن أنطاكيا واسكندرون وكرخان في الجنوب التركي، وذلك بهدف االطالع على أوضاعهم مد

 .وتوزيع مساعدات مالية ومالبس شتوية على تلك العائالت ،المعيشية، والتخفيف من معاناتهم
يجدر التنويه أن فلسطينيي سورية يعانون من صعوبات معيشية في تركيا وخاصة ارتفاع إيجار 

 2111إلى  0111وصعوبات العمل، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود نحو المنازل 
الجئ فلسطيني سوري في تركيا، علمًا أن تركيا بلد مرور لكثير من الالجئين الفلسطينيين 

 .المتوجهين إلى الدول األوروبية

 
 لبنان

بيتًا من  12إنارة  نفذ تجمع عمال فلسطينيي سورية بالتعاون مع حملة الوفاء األوروبية مشروع
 .بيوت الالجئين الفلسطينيين من سورية في منطقة البقاع شمال لبنان

يأتي تنفيذ هذا المشروع استكمااًل لمراحل سابقة قد قام بها التجمع بالتعاون مع لجنة فلسطينيي 
فيف سورية في لبنان إلنارة بيوت العائالت المهجرة في مخيمات لبنان ومراكز اإليواء وذلك للتخ

من معاناتهم، نتيجة الظروف االقتصادية المزرية التي يعيشونها ونظرًا الستمرار انقطاع التيار 
 .الكهربائي
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 5142/ نوفمبر  -تشرين الثاني / 44فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 220111)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500) •

" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1111)لبنان، 
 .5112لغاية يوليو 

 .صلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةو  ألف الجئًا فلسطينيًا سورياً ( 01)أكثر من  •
خيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على الم: مخيم اليرموك •

( 250)يومًا، والماء لـ ( 900)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 310)لليوم 
 .ضحية( 132)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يومًا على التوالي( 052)

يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 952)جميع األهالي عنه منذ حوالي  نزوح: مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 01)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 219)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


