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 "الجئون فلسطينيون سوريون معتقلون في ألبانيا يطالبون بترحيلهم إلى اليونان"
 

 
 
 

 ضحية فلسطينية قضت في سورية .

 قصف على مخيم اليرموك ومحيط مخيم خان الشيح .

 عودة عدد من العائالت إلى مخيم اليرموك من بوابته الرئيسية. 

 استمرار انقطاع التيار الكهربائي وخدمة اإلنترنت عن مخيم درعا .

 مفوضية الالجئين تتكفل بأوضاع الفلسطينيين العالقين في تونس. 
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 ضحايا
من أبناء مخيم خان الشيح، قضى نتيجة القصف الذي تعرض له محيط المخيم " أحمد الرممي"

 .يوم أول أمس
 

 آخر التطورات في سورية
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين يوم أمس لمقصف وسقوط عدد من القذائف عمى 

مناطق متفرقة منه، حيث استهدفت إحداها ساحة الريجة، األمر الذي تسبب بتوقف توزيع 
المساعدت الغذائية وانتشار حالة من الخوف في صفوف األهالي القادمين لمحصول عمى 

 .فيما شهد المخيم يوم أمس عودة عدد من العائالت إليه من بوابته الرئيسية، المساعدات

 
  اليرموكبعض العائالت التي عادت اليوم إلى مخيم

 
أحد أبناء المخيم " أحمد الرممي"في غضون ذلك شيع سكان مخيم خان الشيح يوم أمس الشاب 

الذي قضى نتيجة القصف الذي تعرض له محيط المخيم أول أمس، في حين هزت أرجاء المخيم 
. أصوات انفجارات قوية جراء قصف المزارع والمناطق المتاخمة له بالبراميل المتفجرة
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 من آثار القصف عمى محيط مخيم خان الشيح

 
أما من الجانب االقتصادي فيعاني سكانه من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات 

والمحروقات بسبب الحصار المفروض من قبل الجيش النظامي، فيما تكررت شكوى األهالي من 
. تدني مستوى الخدمات الطبية بسبب عدم توفر األدوية والمستمزمات الطبية

وفي سياق متصل شهد مخيم درعا جنوب سورية تحميقًا كثيفًا لمطيران الحربي ترافق ذلك مع 
 في حين ال يزال سكانه يعانون من شح المواد الغذائية واألدوية ،قصف المناطق المجاورة له

. واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وخدمة االنترنت عن المخيم لفترات زمنية طويمة
 كم جنوب مدينة دمشق والذي 28ومن جهة أخرى يعاني مخيم خان دنون الواقع عمى بعد 

يستضيف آالف العائالت النازحة إليه من مخيمات اليرموك وسبينة والسيدة زينب وخان الشيح 
وتجمع الحسينية وبمدة الذيابية والحجر األسود وبعض القادمين من المناطق المتاخمة له، من 

 .شح المواد الغذائية واألدوية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف في شبكة االتصاالت
 

 تونس
أبمغت المفوضية العميا لشؤون الالجئين السمطات التونسية بأنها ستتكفل بتسوية اإلقامة مؤقتًا 

 فمسطينيا الموقوفين في مركز اإليواء بالوردية منذ حوالي الشهر 11بتونس كالجئين لفائدة الــ
بتهمة دخول البالد بطريقة غير شرعية وكذلك العائالت الفمسطينية التي ظل أفرادها عالقين مدة 

أسبوع بمطار تونس قرطاج ثم سمح لهم باإلقامة مدة شهر في مدرسة سياحية بمنطقة 
 .الحمامات
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هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية قد طالبت السمطات التونسية باإلفراج عن 
الموقوفين ومعاممتهم أسوة بالالجئين اآلخرين، ومراعاة القوانين والقرارات الدولية المتعمقة بمعاممة 

 .الجئي الحروب
 

 ألبانيا
ياسر "طالب الالجئون الفمسطينيون السوريون المعتقمون في ألبانيا منذ عدة أيام السفير الفمسطيني

 .بضرورة التدخل من أجل اإلسراع بترحيمهم إلى اليونان" النجار
لمجموعة "وبحسب البيان الذي أصدرته السفارة الفمسطينية في ألبانيا والذي وصل نسخة منه 

أنه ورد لمسفارة الفمسطينية في ألبانيا أنباء تفيد أن بعض الالجئين الفمسطينيين القادمين " العمل
من مخيمات سورية وصموا إلى ألبانيا من خالل اليونان، حيث تم نقمهم من الحدود األلبانية 

. اليونانية إلى مركز التوقيف الخاص بالالجئين في ألبانيا
إن السفارة الفمسطينية قامت باإلتصال ": "ياسر النجار"وقال السفير الفمسطيني في ألبانيا 

بالجهات المختصة األلبانية لمتحقق واإلطالع عمى أوضاعهم حيث تم اإلتفاق مع مدير مركز 
 .التوقيف عمى تأمين بعض إحتياجاتهم الشخصية

وأفاد البيان أن مدير مركز التوقيف أكد لمنجار أن السمطات األلبانية بإنتظار ترحيمهم إلى اليونان 
خالل األيام القادمة وذلك وفقًا لمقوانيين المتبعة واإلتفاقات المبرمة بين اليونان وألبانيا بما يخص 

 .الالجئين غير الشرعيين

 


