
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2863 العدد
26-08-2020 

 

   ورية إلى تركيا"مجموعة العمل تصدر تقريرًا توثيقيًا بعنوان "الواقع القانوني لالجئين الفلسطينيين من س 

 "سنوات  7النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه منذ 

" 

 سنوات من اعتقاله  5اإلفراج عن أحد عناصر القيادة العامة بعد  •
 خاص بمخيم اليرموكتضارب األنباء حول إلغاء املخطط التنظيمي ال  •
 انقطاع شبكة الجوال واالنترنت يف مخيم النيرب  •
 الصحة العاملية تتبرع بخمسة ماليين دوالر "لألونروا"  •



 

 آخر التطورات

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا توثيقيًا جديدًا حمل عنوان "الواقع  

 القانوني لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا". 

التي   السوريين يف تركيا، واملصاعب والعقبات  الفلسطينيين  الالجئين  التقرير أعداد  تناول 

 يواجهونها جراء عدم استقرار أوضاعهم القانونية يف تركيا.  

 

وأشار التقرير إلى أن املئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا يعانون  

أو التنقل  الحماية املؤقتة    من عدم قدرتهم ىلع  افتقادهم لبطاقات  العمل، وذلك بسبب 

 "الكملك" نتيجة فقدانهم ألوراقهم الثبوتية خالل الحرب يف سورية.  

سلط التقرير الضوء ىلع املشكالت القانونية التي تشكو منها العائالت الفلسطينية السورية  

اتخذته الحكومة التركية    املقيمة يف مدينة إسطنبول بشكل غير نظامي، وأثار القرار الذي 

القاضي بتنظيم الوجود غير الشرعي لالجئين يف مدينة إسطنبول، ونتائجه السلبية عليهم  

 من جميع النواحي القانونية والتعليمية واملعيشية.  



 

كما أفرد التقرير حيزًا للحديث عن الوالية القانونية الدولية، موضحًا أن فلسطينيي سورية يف  

ي نوع من أنواع الحماية الدولية، حيث تتنصل وتتهرب كل من وكالة األونروا  تركيا يفتقرون أل

 واملفوضية العليا لشؤون الالجئين من تحمل مسؤولياتهما القانونية واإلغاثية اتجاههم.  

آب/ أغسطس عن عدنان فتحي    24يف ملف املعتقلين أفرج النظام السوري يوم أمس االثنين  

، علمًا أن لعدنان  2013الشعبية القيادة العامة، بعد أن اعتقل عام  عثمان أحد مقاتلي الجبهة  

العامة قتل يف إحدى املعارك بجمعية الزهراء قبل ست   شقيق أيضًا ضمن صفوف القيادة 

 سنوات. 

 

( الجئ فلسطيني بينهم نساء وأطفال، ويمنع  1797يواصل النظام السوري اعتقال أكثر من )و

 اخل السجون ومعرفة أوضاعهم أو أسماءهم. وصول املؤسسات الدولية إلى د

يف سياق مختلف تضاربت االنباء حول إلغاء املخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك والذي  

بتاريخ   دمشق  محافظة  صفوف    06/2020/ 29أصدرته  بين  والجذب  الشد  من  حالة  وسط 

 الالجئين الفلسطينيين. 



 

بار الناشطين واملعترضين ىلع املخطط  وقال املحامي الفلسطيني نور الدين سلمان أحد ك

التنظيمي" إنه صدر يوم االثنين الفائت قراران يقضيان بإلغاء مشروع التنظيم واعتماد مخطط  

 وعوده األهالي.  2004جديد يراعي جانب االعمار، وفق تنظيم 

 

أنور عبد السفير  الفلسطينية،  التحرير  السياسية ملنظمة  الدائرة    من جانبه صرح مدير عام 

أن الحكومة السورية ومحافظة دمشق لن تعتمد أي مخطط تنظيمي  انه ىلع ثقة  بالهادي  

 .جديد يضر بأهالي املخيم من سوريين وفلسطينيين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السوري

العيون   للرماد يف  أنه بث  القرار معتبرين  أبناء املخيم بهذا  من جهتهم شكك نشطاء من 

العساكر   إال اشاعات يبثها  ومماطلة تستهدف تعفيش وسرقة ما بقي من املخيم، وماهي 

 الغاية منها امتصاص غضب األهالي.   التجار وسماسرة الفيسبوك

أما يف شمال سورية اشتكى أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين يف حلب من انقطاع  

 شبكة الجوال واالنترنت واملكاملات الهاتفية يف املخيم ومحيطه. 



 

وأفاد مراسل مجموعة العمل يف املخيم أن السبب الرئيسي لهذا التوقف هو انقطاع التيار  

 كهربائي بعد انفجار خط الغاز الرئيسي يف ريف دمشق.ال

 

وكانت شبكة الجوال واالنترنت قد انقطعت بشكل كامل يوم أول أمس االثنين بعد انقطاع  

التيار الكهربائي يف عموم سوريا بسبب انفجار يف خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير  

ية يف الناصرية وتشرين ودير علي  وعدرا بريف دمشق أدى النقطاع تغذية املحطات الرئيس

 كما توقفت الحقا محطة جندر. 

التابع ملنظمة   فايروس كورونا  أجل مكافحة  للتضامن من  االستجابة  تبرع صندوق  إلى ذلك 

الصحة العاملية بمبلغ خمسة ماليين دوالر لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف  

  19-استجابة الوكالة الطارئة لجائحة كورونا كوفيد  الشرق األدنى )األونروا(، وذلك بهدف دعم 

 يف مناطق عملها الخمسة.



 

 

وكانت االونروا قد أطلقت عدة نداءات لدعمها يف مواجهة خطر فايروس كورونا، ولتقديم يد  

الغربية،   الضفة  لبنان،  سوريا،  الخمس"  عملياتها  مناطق  يف  الفلسطينيين  لالجئين  العون 

 قطاع غزة، لألردن".


