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" نيوترك بوست :قرار تركي بعدم االعتراف بوثائق السفر لالجئين الفلسطينيين"
 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "بشير الشعبي" منذ  5سنوات
 فريق "باب الشمس" التطوعي يواصل عمله في مخيم دير بلوط

آخر التطورات
قالت وكالة "نيوترك بوست" اإلخبارية إن دائرة الهجرة والجوازات التركية أصدرت ق ار ار جديدا
خاص بحملة الوثائق من الالجئين الفلسطينيين.

ويتضمن القرار الجديد إلغاء جميع معامالت اإلقامة للفلسطينيين حملة الوثائق بجميع أشكالها
وتفاصيلها ،وبأن الحكومة التركية باتت ال تعترف بوثائق السفر ،وتشترط وجود جواز تابع
للسلطة الفلسطينية ،بحسب الوكالة.
هذا ويتعدى عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا الـ  8آالف شخصا ،يعيش غالبيتهم
أوضاعا معيشية صعبة ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.
فيما تستمر السلطات التركية بمنع دخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيهما ،كما
توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من خمسة
أعوام ،دون إبداء أية أسباب لذلك.

إلى ذلك ،تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "بشير محمد الشعبي" منذ 5
سنوات ،حيث تم اعتقاله يوم  3102/3/32أثناء ذهابه إلى حي مساكن مصفاة حمص ،وهو
من أبناء مخيم العائدين لالجئين الفلسطينيين في حمص.

وكانت مجموعة العمل أعلنت أنها استطاعت توثيق ( )0321معتقال فلسطينيا في السجون
السورية منهم ( )013معتقالت.
من جانب آخر ،يستمر فريق "باب الشمس" التطوعي في الشمال السوري بحملة النظافة التي
بدأت قبل ثالثة أشهر وحتى اآلن داخل مخيم دير بلوط للنازحين من مناطق جنوب دمشق
ومخيم اليرموك.
يقدم الفريق خدماته التطوعية لمحاولة التخفيف من آثار المعاناة ومساعدة العائالت النازحة
كما ّ

في تأمين احتياجاتهم و النظافة داخل المخيم ،وبعض برامج الرياضة والترفيه والدعم النفسي
لألطفال حسب اإلمكانيات المتوفرة والقدرة على العمل.

وبدأ الفريق عمله منذ شهر تشرين الثاني  ، 3108ومكون من الشباب الالجئين في مخيم دير
بلوط شمال سورية والمهجرين من مناطق جنوب دمشق ومخيم اليرموك ،واكتسب خبرة في العمل
اإلغاثي والتنموي نتيجة عمله مع المراكز والمؤسسات التي تنشط في المناطق التي هجروا منها
وخالل فترة حصار المنطقة الجنوبية.

