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 2483: العدد

 انفجار قنبلة عنقودية تودي بحياة طفل في مخيم حندرات بحلب •

 وزارة األشغال العامة واإلسكان تناقش مشروع تنظيم مخيم اليرموك •

 الشرطة التركية تعتقل الجئ فلسطيني لعدم وجود كيملك •

 تمديد مهلة مغادرة الالجئين المخالفين في اسطنبول حتى نهاية أكتوبر القادم •

22-08-2019 

 "في اليوم العالمي للعمل اإلنساني: عشرات الفلسطينيين فقدوا حياتهم وحريتهم في خدمة العمل اإلنساني في سورية"



 

 آخر التطورات

هاكات خطيرة من قتل تعرض الالجئون الفلسطينيون خالل أحداث الحرب في سورية إلى انت
( 3989واعتقال ودمار مخيماتهم ونزوحهم داخليًا وخارجيًا، ووثقت مجموعة العمل عبر تقاريرها )

( معتقاًل، ودمار كبير لحق بالمخيمات الفلسطينية بفعل آلة الحرب 1750ضحية وأكثر )
 السورية.

اإلنساني واإلغاثي والطبي واستهدف النظام السوري الالجئين الفلسطينيين العاملين في المجال 
واتهمم بتقديم المساعدة للمعارضة، فتارة قصف مراكزهم اإلغاثية ومشافيهم، وتارة اعتقلهم وتكتم 

 عليهم، ومنهم من قضى تحت التعذيب في سجونه.

وإلى جانب النظام عملت كاًل من مجموعات تنظيم "داعش" وجبهة النصرة في مخيم اليرموك 
الناشطين والعاملين في المجاالت اإلنسانية واإلغاثية، واعتقل جزًء منهم على اغتيال كثير من 

 وأعدم آخرين في سجونه.

 
وبين دعوات تعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان، وحماية المدنيين، بمن 

ن الفلسطينيون فيهم العاملون في المجال اإلنساني والطبي وبين تفعيلها والعمل لها خسر الالجئو 
 في سورية آالف الضحايا والمعتقلين من بينهم النساء واألطفال وكبار في السن.

في  21/8اليوم األربعاء  وفي شمال سوريا نقل مراسل مجموعة العمل في حلب نبأ مقتل طفل
مخيم حندرات بحلب جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب التي دارت بين قوات النظام 

 .السوري والمعارضة السورية المسلحة



 

وأوضح مراسلنا أن الطفل شفيق يعقوب وهو من الجنسية السورية قضى متأثرًا بجراحه التي 
كان يلعب به في احد شوارع مخيم حندرات، مشيرًا إلى أن  أصيب بها عقب انفجار قنبلة عنقودية

 لمخيم لتلقي العالج وهناك قضى نحبه.الطفل تم نقله على الفور إلى إحدى المشافي القريبة من ا

هذا وخلفت سنوات من الحرب ألغامًا أرضية وقذائف لم تنفجر وصواريخ وقنابل يدوية في أنحاء 
 سورية، يمسك أطفال بكثير منها أثناء لعبهم.

 
في سياق مختلف ناقشت وزارة األشغال العامة واإلسكان خالل اجتماع عقدته يوم أمس الثالثاء 

هكتارًا، ومجموعة  220مقرها الدراسة الخاصة بمشروع تنظيم مخيم اليرموك بمساحة  في 8 /20
 الحلول المقترحة بعد إنجاز مرحلة تحليل الوضع الراهن وتقييم الحالة الفيزيائية للمباني.

هذا وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي أكد خالل اجتماع مجلس 
أن عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم مرهون  2019 /11/3الثنين محافظة دمشق يوم ا

بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن ألن هناك مساكن مهدمة كليًا وبعضها متصدع 
والبعض سليم بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء التوصيف سيسمح لألهالي الذي يملكون 

 مساكن سليمة بالعودة.

ك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية إلى ذل
ومنظمة التحرير الفلسطينية باإلسراع بتنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإعادة من يرغب من أهالي 
اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من األعباء االقتصادية والمعيشية 

تبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم، منتقدين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية المتر 
 تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، مشككين بعودتهم القريبة إلى مخيمهم.



 

 18من جهة أخرى اعتقلت الشرطة التركية الالجئ الفلسطيني السوري "ماهر بشير عبويني" 
قة إسنيورت في اسطنبول لعدم امتالكه بطاقة الحماية المؤقتة )الكيملك(، وهو من عامًا بمنط

 مهجري مخيم اليرموك في دمشق.

 
في حين يواجه مئات الالجئين الفلسطينيين السوريين في مدينة اسطنبول التركية خطر الترحيل 

 ية الوضع القانوني.إما إلى سورية أو إلى الواليات التركية األخرى، في حالة انتهاء مدة تسو 

في السياق أعلنت السلطات التركية عن تمديد المهلة التي منحتها لـ الالجئين السوريين 
 تشرين األول/أكتوبر القادم. 30والفلسطينيين المخالفين لمغادرة مدينة اسطنبول، حتى 

م تمديد المهلة من جانبه قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في مقابلة تلفزيونية، إنه ت
التي أعطيت لالجئين المخالفين شروط اإلقامة في مدينة اسطنبول والذين ال يحملون بطاقة 

تشرين  30"كيمليك"، أو الذين يحملون "كيمليك" صادر عن والية أخرى غير اسطنبول، حتى 
 األول/أكتوبر.

حيث يتوجب على  آب/أغسطس. 20وكانت المهلة السابقة المحددة لهم انتهت يوم الثالثاء، 
السوريين والفلسطينيين السوريين المخالفين أن يغادروا والية اسطنبول، تحت طائلة المالحقة 

 والترحيل القسري.

هذا وأطلقت مئات العائالت الفلسطينية الالجئة من سوريا إلى تركيا نداء مناشدة طالبت من 
لية الفلسطينية العاملة على األراضي خالله السفارة الفلسطينية وجميع الجمعيات والمؤسسات األه

التركية بالتوسط لدى السلطات التركية والعمل على تسوية أوضاعهم القانونية في مدينة 
 اسطنبول، وايجاد حل إنساني لهم واستثنائهم من الترحيل إلى الواليات التركية األخرى.


