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بعد اإلعالن عن وفاة طفل فلسطيني سوري على الحدود التركية، منظمة "
 "حقوقية أوكرانية تؤكد وجوده حيًا في ملجأ لأليتام في تركيا

      

 
 

 النظام السوري الجئان فلسطينيان يقضيان أثناء قتالهما إلى جانب قوات  

 توزيع دفعة من جوازات سفر السلطة الفلسطينية على فلسطينيي سورية في غزة  

  توزيع بعض المساعدات الغذائية والمالية على العائالت الفلسطينية السورية في
 الجنوب التركي
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 ضحايا
النظام في  خالل مشاركته بالقتال إلى جانب قوات" دمحم عدنان خزاعي"قضى كل من الالجئ 
عام قضى خالل مشاركته القتال إلى جانب ( 73" )سعيد خالد عنبوسي"ريف دمشق، والالجئ 

 .الجيش النظامي ضد مجموعات المعارضة المسلحة في ريف الالذقية

 
 آخر التطورات
للدفاع عن حقوق وحريات المواطن في أوكرانيا، أن الطفل الفلسطيني " الدرع"أكدت منظمة 

التركية، وتسعى " سلوبي"على قيد الحياة وهو في ملجأ أيتام بمنطقة " ر عزوزجعف"السوري 
، برصاص الجيش "عماد عزوز"والالجئ  ،"آمنة صالح"إلعادته إلى ذويه، وذلك بعدما فقد والديه 

 .41.2.2142التركي خالل محاولتهم عبور الحدود السورية التركية في 
للدفاع عن حقوق " الدرع"أن لقاءين جمع رئيس منظمة  ،"بالعربيةأوكرانيا "وقال الموقع اإلخباري 

صالح ظاهر والسيد ماتياكين كبير المستشارين بالقنصل العام .وحريات المواطن في أوكرانيا د
للجمهورية التركية في مدينة أوديسا األوكرانية جميل أوفوك تورغول، وذلك لمناقشة قضية الطفل 

، فيما أعرب القنصل التركي جميل أوفوك تورغول عن استعداد "زوزجعفر ع"الفلسطيني السوري 
عد و  بالده للتعاون في هذا المجال حيث

بالعمل الجاد بالتواصل مع خارجية بالده 
 .بهذا االمر

 42وفي اللقاء التالي الذي جرى في 
مارس الجاري، تقدم الدبلوماسي التركي /آذار

ظاهر بموافقة بالده على .لرئيس الدرع د
طلب المنظمة الحقوقية، طالبًا منهم تخوياًل 
رسميًا من أسرة عزوز ليتم التنسيق بحضور 
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ممثل الدرع في الشرق االوسط لإلشراف على إعادة الطفل، وسيتم التنسيق مع األمانة العامة في 
 .عمان

في وقت يشار أن الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة بتركيا، أكدت 
" جعفرعزوز" سابق تبليغها رسميًا من قبل مستشفى شرناق التركية بأن الطفل الفلسطيني السوري 

 .قد قضى في وقت سابق وأن المشفى قد قام بدفنه
وباالنتقال إلى قطاع غزة، حيث تم يوم أمس توزيع دفعة من جوازات سفر السلطة الفلسطينية 

لى قطاع غزة، ومن ضمنهم عدد من فلسطينيي سورية على مجموعة من العائدين الفلسطينيين إ
يأتي ذلك وسط استمرار المعاناة اإلنسانية للمئات من العوائل العائدة إلى غزة، خصوصًا .في غزة

فيما يتعلق بالعمل وتأمين السكن، حيث فاقمت الحرب األخيرة على القطاع من تلك المعاناة، 
الواضح بالتعامل مع معاناتهم من قبل وكالة  فيما اشتكت العائالت مما وصفته بالتقصير

يذكر أن المئات من العوائل الفلسطينية السورية .ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية" األونروا"
 .كانت قد عادت إلى قطاع غزة بعد وصولها إلى مصر منذ أكثر من عامين

 
 لجان عمل أهلي

الوقف الهولندية مساعدات غذائية على  وزعت حملة الوفاء األوروبية بالتعاون مع مؤسسة
الالجئين الفلسطينيين في مدينة أضنة التركية، فيما وزعت الهيئة االسالمية لرعاية األيتام 
والمحتاجين القادمة من فلسطين، مساعدات مالية على العائالت، باإلضافة إلى حصص من 

أن تتابع الحملة جولتها في  اللحم على العائالت الفلسطينية في مدينة مرسين، ومن المقرر
جنوب تركيا لتصل اسكندرون وكيليس والريحانية وأنطاكية في سبيل تقديم الدعم لالجئين 

 .الفلسطينيين القادمين من سورية
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يشار أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقدر وفق إحصاءات غير رسمية بين 
بول ومحافظات وسط وجنوب تركيا، وذلك بحسب آالف الجئ موزعين بين اسطن( 8)و( 2)

والذي أصدرته مجموعة العمل في " فلسطينيو سورية يوميات دامية وصراخ غير مسموع"تقرير 
 .آب الماضي/شهر أغسطس

 
  6172/ آذار ــ مارس / 71/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

قيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات ال: مخيم اليرموك •
يومًا، والماء لـ ( 4123)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 4112)لليوم 

 .ضحية( 482)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 552)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .ييوم على التوال( 822)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 4151)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 345)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 34.2)أكثر من  •

 .2145كانون األول 
 .يًا سوريًا في األردنالجئًا فلسطين( 45511) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان( 125511) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 2111) •

 .2145يوليو 
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في تركيا( 8111) •
 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في قطاع غزة( 4111) •


