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تطالب بالسماح لفلسطينيي سورية بالدخول إلى تركيا أسوة " فيدار"
 "بالالجئين السوريين

   

 
 

 الجئ فلسطيني من مخيم السيدة زينب يقضي في سورية. 

  دمشقأحد مرتبات جيش التحرير الفلسطيني يقضي في ريف. 

 بعد اعتقاله ألسبوع، األمن السوري يفرج عن الجئ من مخيم النيرب. 

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها ألهالي اليرموك النازحين. 

 توزيع بعض المساعدات اإلغاثية على أهالي مخيم النيرب. 

 
 
 
 
 



 

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

 

 ضحايا
التحرير الفلسطيني، وذلك من مرتبات جيش ( عاما   02" )رأفت دمحم نايف شحادة"قضى الشاب 

 .أثناء مشاركته بإحدى المعارك إلى جانب الجيش النظامي في ريف دمشق

 
من أبناء مخيم السيدة زينب، حيث شّيع جثمانه يوم أمس " هيثم هايل صالح"فيما قضى الالجئ 

قضى أثناء مشاركته في القتال إلى جانب قوات " صالح"داخل المخيم، ووفقا  لناشطين فإن 
 .النظام

 
 آخر التطورات

خالل مشاركتها في مؤتمر حول قضية الالجئين، والذي أقامته كلية العلوم في جامعة إسطنبول 
بالسماح بدخول ( فيدار)التركية أول أمس، طالبت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 

حرب السورية، جاء الفلسطينيين السوريين إلى تركيا أسوة بالالجئ السوريين الفارين من جحيم ال
، الذي بدوره سلط الضوء على معاناة "دمحم مشينش"ذلك على لسان رئيس الجمعية األستاذ 

فلسطينيي سورية في تركيا، متحدثا  عن النشأة التاريخية لحالة اللجوء الفلسطيني الممتد منذ نكبة 
 .م8491عام 
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ينا  اجحاف هذه القوانين بحق للقوانين الدولية التي تخص الالجئين مب" مشينش"كما تطرق 
الالجئين الفلسطينيين، وأنها ال تالمس جوهر قضية الالجئين، مؤكدا  رفض الالجئين لحصر 

 .قضيتهم باالحتياج للطعام والشراب
يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 

ن اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا، وذلك بحسب آالف الجئ موزعين بي( 1)إلى ( 6)
والذي أصدرته مجموعة العمل في " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"تقرير 

 .آب الماضي/شهر أغسطس
من الالجئين يسكنون في محافظات جنوب تركيا مثل مرسين %( 64.94)ووفقا  للتقرير فإن 

في %( 09.48)عثمانية وأورفا وأضنة ومدن أخرى، فيما يعيش وكليس وأنطاكيا والريحانية وال
 .في محافظات وسط تركيا%( 9.42)مدينة اسطنبول، ويسكن 

من أبناء مخيم " دمحم فؤاد الدربي"وباالنتقال إلى حلب حيث أفرج األمن السوري عن الالجئ 
النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، وذلك بعد اعتقاله 

 .األسبوعلحوالي 
يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 

الجئا  فلسطينيا  في ( 8281)كانت قد وثقت اعتقال 
( 906)سجون النظام السوري، باإلضافة إلى قضاء 

 .الجئا  تحت التعذيب في تلك المعتقالت
 

  لجان عمل أهلي
النازحة من مخيم اليرموك إلى تستمر هيئة فلسطين الخيرية بتقديم خدماتها اإلغاثية للعائالت 

وصفة طبية مجانا  خالل ( 8246)البلدات المجاورة، ووفقا  للهيئة فإن صيدليتها قدمت أكثر من 
 .الشهر الماضي

كما يقوم فريق الهيئة الطبي بتقديم الخدمات الطبية العاجلة لمعالجة الحروق والجروح للحاالت 
 .الطارئة

عها العشرات من الناشطين الفلسطينيين ومئات العائالت من يذكر أن هيئة فلسطين الخيرية وم
عليه بالتعاون مع جبهة " داعش"اليرموك اضطروا إلى النزوح عن المخيم بعد سيطرة تنظيم 

 .نيسان الماضي/مطلع إبريل" النصرة"
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أما في حلب فقام الهالل األحمر الفلسطيني والهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع 
 .عض المساعدات اإلغاثية على أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين بحلبب

وتضمنت المساعدات حصص غذائية وبعض المالبس الشتوية التي وزعت بعض األهالي، 
 .يذكر أن مخيم النيرب يخضع لسيطرة الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له

 
 5132/ كانون األول ــ ديسمبر / 31/حتى فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام 

الجئا  فلسطينيا  سوريا  في ( 995222)الجئا  فلسطينيا  سوريا  في األردن و( 895922) •
" األونروا"الجئا  فلسطينيا  سوريا  في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 6222)لبنان، 

 .0289لغاية يوليو 
 .سوريا  وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرةألف الجئا  فلسطينيا  ( 66)أكثر من  •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 999)يوما ، والماء لـ ( 469)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 149)لليوم 
 .ضحية( 819)يوما  على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .يوما  على التوالي( 496)

يوما  بعد سيطرة مجموعات ( 494)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه%( 42)لي أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوا( 622)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيا  مع : 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 


