
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3001العدد: 

01-10-2020 

 فلسطينياً في طريقهم إلى تركيا  17النظام السوري يعتقل  •

 ة تقدم أوراقها الثبوتية للسكن في مخيم اليرموكعائل 50أكثر من  •

 األونروا توفر التطبيب عن بعد في مراكزها الصحية بسورية •

 سنوات  7األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمود يوسف" منذ  •

 

 "احتجاز فلسطيني سوري بمطار اسطنبول وتهديد بترحيله" 



 

 آخر التطورات:

من    1970احتجزت السلطات التركية الالجئ الفلسطيني السوري "سمير حسن محمد عبود" مواليد  
مخيم اليرموك، في مطار اسطنبول الجديد بعد محاولته دخول البالد قادمًا من لبنان بجواز أبناء  

 سفر "السلطة الفلسطينية" المستخرج للسفر الخارجي.

 
والسفارة   اإلنسان  حقوق  وجمعيات  التركية  السلطات  العمل  مجموعة  عبر  سمير  والدة  وناشدت 

دها في تركيا، واإلفراج عنه بأسرع وقت وحل الفلسطينية في اسطنبول التدخل من أجل إبقاء ول
 .أزمتهم وإخراجه من محنته، منوهة إلى أن ترحيله إلى أي بلد آخر قد يشكل خطرًا على حياته 

  17من جانب آخر، ذكرت مصادر خاصة لمجموعة العمل أن األجهزة األمنية السورية اعتقلت  
 ري للوصول إلى تركيا بطريقة غير نظامية.الجئًا فلسطينيًا كانوا في طريقهم إلى الشمال السو 

 



 

وأضافت المصادر أن الالجئين انطلقوا من مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق 
حلب    د أوتوستراباتجاه مناطق المعارضة شمال سورية، إال أن حاجزًا لألمن السوري أوقفهم على  

 واحتجزهم. 

أفراد من عائلة واحدة، وتم اقتيادهم إلى الفرع   7زين  وأكدت مصادر المجموعة أن من بين المحتج
 األمني السوري في دمشق والمعروف بفرع "فلسطين"، وال يزال مصيرهم مجهواًل. 

عائلة فلسطينية أوراقها الثبوتية للحاجز التابع    50على صعيد مختلف، قّدمت أول أمس أكثر من 
يرموك، الستصدار الموافقات األمنية للسكن  أمام مخيم ال  30لألمن السوري عند مدخل شارع الـ  

 في المخيم. 

 
يومًا لتقديم األوراق مع توفر الشروط المطلوبة التي وضعها األمن السوري، يتلقى    30وبعد قرابة  

صاحب الطلب مكالمة من فرع األمن العسكري في منطقة العدوي بدمشق الستالم الموافقة األمنية  
 م اليرموك. وتتيح له العودة والسكن في مخي

إلى ذلك، قالت وكالة األونروا إنها توفر التطبيب عن بعد في مراكزها الصحية المنتشرة في جميع  
أنحاء سورية، مشيرة أنها تقوم بتوصيل األدوية إلى منازل بعض مرضى األمراض غير المعدية، 

موجودة على   ن فرقها الصحيةأوأضافت  ،  للمساعدة في تجنب الزيارات غير الضرورية لعياداتها
أهبة االستعداد لإلجابة على أسئلة المراجعين، وتقديم المشورة خالل ساعات عملها والممتدة من 

 أرقام خطوط ساخنة.  ظهرًا على 2إال ربع صباحًا وحتى الساعة   8الساعة 



 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "محمود عمر يوسف" من  
آب/   1993مواليد   منتصف شهر  في  اعتقل  التوالي، حيث  على  السابعة  بمنطقة   2013للسنة 

البحدلية بريف دمشق، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن يتواصل معهم، 
 وهو من سكان مشروع الحسينية بريف دمشق. 

 


