
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2478 العدد
17-08-2019 

 "إسطنبول المخالفين لمغادرة المحددة المهلة انتهاء اقتراب مع الفلسطينيين بين قلق"

حلب في فتح إقليم مكتب سر أمين عن اإلفراج 

درعا مخيم في مجاني طبي يوم 

السوري الشمال في فلسطينية عائلة 360 على األضاحي لحوم توزيع 



 

 التطورات خرآ

 قرار بعد وذلك التركية، اسطنبول والية في سورية من الفلسطينيين الالجئين بين قلق حالة تسود
 .لمغادرتها آب/أغسطس 02 تاريخ حتى قانونية غير بصفة فيها المقيمين إمهال الوالية

 بتسوية المتعلقة للتحركات بإيجابية ينظرون سورية من الفلسطينيين إن" الالجئين من عدد وقال
 التركية والجمعية مصطفى فايد الفلسطيني السفير بها قام والتي تركيا، في القانوني وضعهم
 ".فيدار"  فلسطين مع للتضامن

 
 سوء يزداد والوضع اآلن، حتى الواقع أرض على تترجم لم الوضع تسوية إن" الالجئون وأشار 

 قبل تجاههم مسؤولياتهم بتحمل المعنيين وطالبوا ،"فلسطينيين كالجئين لنا بالنسبة آلخر يوم من
 .جديدة معاناة في دخولهم

 بينهم من عائلة،( 0022) يقارب ما تركيا في السورية الفلسطينية العائالت عدد ويقدر هذا
 لكتم ال التي السورية الفلسطينية العائالت عدد ويقدر اسطنبول، مدينة تقطن أسرة( 0022)

 في تقيم عائلة( 022) بينهم أسرة،( 022) بحوالي تركيا في( كيملك) المؤقتة الحماية بطاقة
 .اسطنبول



 

 إلى إما الترحيل خطر التركية اسطنبول مدينة في السوريين الفلسطينيين الالجئين مئات ويواجه
 .القانونية أوضاعهم تسوية تتم ولم المدة انتهاء حالة في األخرى، التركية الواليات إلى أو سورية

 من سنة 85 رافع محمود الفلسطيني الالجئ عن السورية األمنية األجهزة أفرجت آخر، شأن في
 – 0 يوم اعتقاله تم حيث أشهر، 7 حوالي دام اعتقال بعد سورية شمال بحلب النيرب مخيم أبناء
 سامر والد أنه علما   السوري، للنظام موالية مسلحة مجموعة  من  0202 يناير/ الثاني كانون
 .أسلحة وبيع فساد بتهم النظام عند المعتقل اللواء عمليات مسؤول رافع

 
 في بالضلوع السوري للجيش الموالي القدس لواء من عناصر اتهمت الرافع عائلة أن يذكر

 .مصيره عن والكشف التدخل األمنية األجهزة مطالبة والدهم، اختطاف

 مخيم  ألهالي  مجانيا   طبيا   يوما   االجتماعية والخدمات البر جمعية أقامت سورية، جنوب في
 طب في المختصين االطباء من فريق الطبي اليوم فعاليات في شارك سورية، جنوب درعا

 الحاالت من العشرات معاينة تم حيث والعظام، والنساء الباطني والطب العام والطب االطفال
 .مجانا   لهم الدواء وصرف المرضية،

 يقارب ما  منه استفاد الذي الطبي اليوم أن إلى أشار  سورية جنوب في العمل مجموعة مراسل
 واألدوية الطبية المساعدة تقديم إلى هدف  طفال   000 بينهم من  المخيم أبناء من شخصا   000



 

 اقتصادية ظروف في يمرون  سكانه وأن خاصة المخيم، في المرضية الحاالت من للعشرات
 .عبةص ومعيشية

 
 تردي يكشف الطبية الخدمات غياب" بعنوان تقريرا    سابق وقت في نشرت العمل مجموعة وكانت
 مخيم في المتردي الصحي الوضع على الضوء خالله سلطت" درعا مخيم في الصحي الوضع
 األونروا لوكالة التابعة والصحية الخدمية للمنشآت دمار من المخيم شهده ما بعد خاصة درعا،
خراجها المستوصف محتويات وكافة موظفيها بنقل قامت التي  مناطق إلى المخيم أحياء من وا 

 طال وقد بدرعا، الكاشف حي إلى المستوصف نقل تم حيث السوري، النظام قوات سيطرة
 .أيضا   نقله بعد والدمار القصف المستوصف

 مشروع آب،/ طسأغس 00 األربعاء الفلسطيني، الشعب إلغاثة الخيرية الهيئة أنهت بدورها
 في فلسطينية عائلة 062 بموجبه استفادت الذي م،0202 -هجري 0002 لعام العيد أضاحي
 .السوري الشمال

 في اليرموك، مخيم من الفلسطينيين النازحين أسر على األضاحي لحوم وزعت للهيئة ووفقا  
 .خير وفاعلي ماليزيا - فلسطين فيفا جمعية من بدعم   وذلك دمشق، وريف قدسيا، منطقة

 


