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تتصدر لقاءات وفد المكتب الدولي لمتابعة شؤون " فلسطينيو سورية"قضية "
 "فلسطينيي سورية بالمسؤولين األتراك

 
 

 
 

 ثالث ضحايا فلسطينيين في سورية. 

 على مخيم درعا قصف جوي. 

  شخصا   111ارتفاع عدد ضحايا الحصار والجوع في مخيم اليرموك إلى. 
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 :ضحايا
ثالث ضحايا قضوا إثر التجفاف الناجم عن سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار 

 : الضحايا هم, على مخيم اليرموك
 .عمر فضلون -
 .أحمد منصور المصري -
 .سنة (07)محمود حسين  -

 
 عمر فضلون

 :تركيا
 في إطار محاولته التخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين السوريين قام وفد برئاسة ماجد الزير
منسق المكتب الدولي لمتابعة شؤون فلسطينيي سورية مدير مركز العودة الفلسطيني ومحمد 

في لبنان  مشينيش مدير مؤسسة فيدار التركية وسامي حمود مدير منظمة ثابت لحق العودة
بزيارة توران كيشالكشي رئيس القسم العربي في وكالة األناضول التركية لألنباء حيث سلم الوفد 

المتعلق بفلسطينيي سورية الذي هو عبارة عن نتاج ورشة العمل الدولية " تقرير حالة"نسخة من 
ن يعامل ، حيث شدد الوفد على ضرورة أ3702التي عقدت في اسطنبول في العاشر من نوفمبر 

 .فلسطينيو سورية معاملة السوريين في تركيا خاصة فيما يتعلق بأمور اإلقامة والخدمات
ويشار أن ورشة عمل دولية إلعداد تقرير حالة عن فلسطينيي سورية عقدتها مجموعة العمل من 

د شارك فيها العديو  ،أجل فلسطينيي سورية وبالتعاون مع مركز العودة ألفلسطينيي ومؤسسة فيدار
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من الباحثين والناشطين المختصين في شؤون الالجئين الفلسطينيين، باإلضافة لعدد من 
المسؤولين واإلعالميين األتراك، وتم خالل الورشة تسليط الضوء على األوضاع القانونية لالجئين 
الفلسطينيين السوريين في تركية ودول اللجوء الجديد، وتم التركيز على أهم الصعوبات التي 

 .جههم في الحصول على اإلقامة وتأشيرات الدخول إلى تلك الدول ومن ضمنها تركيةتوا
يذكر أن عددًا من وسائل اإلعالم تناقلت نبأ موافقة الحكومة التركية على منح جميع الالجئين 

 .الفلسطينيين تصريح إقامة في تركيا
ئين باإلضافة إلى الجهود وتأتي هذه الخطوة نتيجة الحراك تجاه أوضاع هذه الشريحة من الالج

التي قام بها سفير دولة فلسطين في تركيا نبيل معروف الذي إلتقى مع المسؤولين األتراك، وعلى 
رأسهم نائب رئيس الوزراء التركي بشير أتاالي الذي وعد بمعالجة وضع األخوة الفلسطينيين 

 .وتسوية وضعهم القانوني
كتب الدولي لمتابعة شؤون فلسطينيي سوريا مكون من وفي السياق ألتقى مساء اليوم وفد من الم

لندن واالستاذ محمد مشينش  -االستاذ ماجد الزير منسق المكتب ومدير مركز العودة الفلسطيني 
فيدار في أنقرة مع السيد ياسين  -عضو المكتب ومدير الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 

ورئيس مكتب العالقات الخارجية لحزب العدالة اقطاي مستشار رئيس الوزراء الطيب اردوغان 
الحاكم ونائبه السيد يوكسل وكان موضوع البحث الرئيسي قضية فلسطينيي سوريا بالعموم وقدم 

هذا  ,طينيي سوريا في التعامل القانونيالوفد طلبا بان تساوي الحكومة التركية بين السوريين وفلس
 .ذات الشأن بالقضية الفلسطينيةيا وجرى حوار دام اكثر من ساعة في القضا

 
 رئيس القسم العربي في وكالة األناضول التركية في لقاء معوفد المكتب الدولي 
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 :مخيم درعا
أكد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم درعا تعرض لقصف جوي وسقوط عدد من القذائف 

 .اقتصرت أضرارها على الماديات
المواد الغذائية واألدوية ومواد التدفئة، وغياب ملحوظ يذكر أن أهالي المخيم يعانون من شح 
 .اإلغاثية حسب إفادة بعض الناشطينو  لمؤسسات العمل األهلي والجمعيات الخيرية

 
 :مخيم خان الشيح

أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم خان الشيح شهد سقوط عدد من القذائف استهدفت بداية 
 .تسفر عن وقوع أي إصابات المخيم من جهة منطقة القصور دون أن

أما من الجانب االقتصادي فما يزال سكان المخيم يعانون من أزمات معيشية خانقة بسبب عدم 
 .توفر المواد الغذائية والمحروقات والدقيق، واستمرار انقطاع كافة خدمات البنى التحتية عنه

 
 آثار القصف بالبراميل المتفجرة اليوم على مخيم خان الشيح

 :اليرموك مخيم
أحمد منصور "عمر فضلون،"بأن ثالثة من سكان مخيم اليرموك " مجموعة العمل"ذكر مراسل 

قضوا نتيجة التجفاف ونقص العناية الطبية بسبب الحصار " محمود حسين"و ،"المصري
 .شخصاً  001المفروض على المخيم، وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحصار إلى 

ة فك الحصار عن اليرموك قامت وحدات الهندسة وتكفيك األلغام ميدانيًا وتنفيذًا لبنود مبادر 
 .بتفجير بناء خلف مطعم ميامي أول مخيم اليرموك كان معرضًا للسقوط

 .إلى ذلك استمر اليوم إخراج الطالب والحاالت المرضية الصعبة من داخل المخيم
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أعضاء تجمع أبناء ومن جهة أخرى وردت أنباء لمجموعة العمل تفيد بتعرض أبو همام أحد 
الجدير ذكره , مخيم اليرموك لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية مساء اليوم
 .أنه من الشخصيات المعروفة في سعيها الدؤوب والمتواصل في خدمة سكان المخيم

وسوء وبدورهم خرج أطفال مدرسة الجرمق بمظاهرة احتجاجًا على ما يتعرض له األهالي من ذل 
معاملة عند استالمهم السلل الغذائية، كما طالبوا بإدخال المساعدات إلى داخل المخيم والعمل 

ليه  .على فك الحصار عنه والسماح لألهالي بالدخول والخروج منه وا 
الهيئات اإلغاثية في مخيم اليرموك تستمر لليوم الثالث في " اليرموك بيجمعنا"وتحت عنوان 

 .ى تزيين جدران الشوارع في مخيم اليرموكحملتها التي تهدف إل

 
 اليرموك بيجمعناحملة 

كما قامت هيئة فلسطين الخيرية بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وترميم وتجميل حديقة مسجد عبد 
القادر الحسيني في اليرموك وذلك ضمن سلسلة مشروع من حقي بهدف توفير بيئة أمنة وسليمة 

عادة الحياة إلى المخيم ورسم  .الفرحة على وجوه األطفال وا 
 

 :مخيم حندرات
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم حندرات والمنطقة المحيطة به للقصف اقتصرت 

 .أضراره على الماديات
 .أما من الجانب اإلنساني فال يزال سكانه يطالبون بالعودة إلى مخيمهم بأسرع ما يمكن
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 :مخيم العائدين حمص
سكان مخيم العائدين بحمص يعانون من غالء األسعار الفاحش بسبب تدهور أفاد مراسلنا في 

 .األوضاع األمنية في سورية وانعكاسها على وضعهم المعيشي
ومن جهة أخرى قامت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بالمساهمة مع وكالة األونروا في منطقة 

 .مامة بمدخل المخيممؤسسة الالجئين بحملة رش مبيدات حشرية في مكب القو  حمص
 

 :مفقودون
, وذلك أثناء توجه إلى عمله، ولم ترد عنه أي معلومات أو أنباء حتى اللحظة" ناصر حسين"فقد 

 .يشار أن الحسين من أبناء مخيم اليرموك ويقيم في جرمانا

 
 ناصر حسين

 :إفراج
يومين من  من أبناء مخيم العائدين بحمص بعد" طارق محمد زيدان"اإلفراج عن المهندس 

 .اعتقاله
 

 :معتقلون
، يوم أمس "علي موسى"، و"منتصر موسى"، "نذير عبد المعطي"اعتقال كل من  -

( العامة -القيادة)من قبل الحاجز التابع للجيش النظامي والجبهة الشعبية  01/3/3702
 .عند بداية مخيم اليرموك، وذلك أثناء توزيع المساعدات الغذائية

من قبل عناصر حاجز مخيم العائدين  01/3/3702يوم " ديابعدنان "اعتقال الشاب  -
يشار أنه في العقد الخامس من العمر، وهو , مفرق جامع بالل التابع للجيش النظامي

 .من أهالي قرية الشجرة في فلسطين


