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"استمرار تدفق المهاجرين الفلسطينيين من تركيا إلى اليونان"

• نقص األطباء والصيدليات الليلية يزيد من معاناة أهالي مخيم خان دنون
• تكريم الطلبة األوائل في الشهادة الثانوية والتعليم األساسي بمخيم النيرب
آخر التطورات

• العفو الدولية تدعو لدعم دولي لعائالت المخفيين قسريا ً في السجون السورية

آخر التطورات
يواصل الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية الهجرة من تركيا ،بعد صعوبات كبيرة
لوصولهم إلى األراضي التركية هرباً من الحرب في سورية .وأفاد مراسلو مجموعة العمل،

وصول  13قارب مطاطي "بلم" دفعة واحدة إلى جزيرة ليسبوس اليونانية قادمين من تركيا،

وتقل ( )540مهاج اًر بينهم الجئين فلسطينيين من سورية ،مما أحدث حالة من االرتباك
بسبب عدد الالجئين الكبير في جزيرة ليسفوس ومخيم موريا بالجزيرة ،حيث وصل عدد

الالجئين أكثر من عشرة آالف الجئ.

ويعود أهم أسباب هجرة الالجئين الفلسطينيين السوريين من تركيا إلى اليونان ،إلى تشديد
السلطات التركية من إجراءاتها تجاه الالجئين عموماً وخاصة غير النظاميين ،وضعف

الموارد المالية لالجئين وصعوبات العمل واللغة الجديدة عليهم ،وغالء األسعار وإيجار

المنازل.
هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب
 2400عائلة ،تعيش غالبيتها أوضاعاً قانونية ومعيشي ًة صعب ًة وتعاني من قلة فرص العمل
وانخفاض أجور العاملين.

في ريف دمشق ،اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين من نقص كبير في
يهدد حياة المرضى الذين يحتاجون إلى إسعاف فوري ،وقالت إحدى
األطباء األمر الذي ّ

نساء المخيم إن ابنها أصيب بوعكة صحية ،ارتفعت على إثرها ح اررته فبحثت عن طبيب

لمعالجته بشكل إسعافي فلم تجد.

كما اشتكى األهالي من عدم وجود صيدليات مناوبة ليالً ،لتغطية حاجة المرضى وخاصة
في وضع إسعافي ،وطالبوا المعنين بدعم الجانب الصحي والطبي في المخيم ،وتوفير الكوادر
والتجهيزات الطبية للمستوصفين العاملين في المخيم.
إلى ذلك يعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة انعدام الموارد المالية
وانتشار البطالة وتواصل أحداث الحرب التي ألقت بظاللها السيئة عليهم.
كرمت منظمة الشبيبة الفلسطينية الطالب األوائل في الشهادة الثانوية
في شمال سوريةّ ،
بفرعيها العلمي واألدبي وطالب شهادة التعليم األساسي في مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين
بحلب ،وحضر التكريم الذي نظم يوم أمس ،في المخيم فعاليات شعبية وفصائلية ووجهاء
من مخيم النيرب وأولياء أمور الطالب ،والقى الحفل ترحيباً من األهالي.
يشار إلى ارتفاع معدالت الهجرة بين شباب مخيم النيرب في حلب ،بسبب الخدمة اإللزامية

المتواصلة على الشباب في جيش التحرير الفلسطيني ،وانتشار البطالة وقلة فرص العمل
وغالء األسعار الذي أثقل كاهل األهالي ،كما أن سيطرة مجموعة "لواء القدس" الموالية
للنظام على المخيم أحد أسباب الهجرة.

في سياق آخر ،قالت منظمة العفو الدولية يوم أمس" ،إن أسر عشرات اآلالف من
األشخاص-من الذين اختفوا قس اًر أو اختُطفوا منذ اندالع األزمة في سوريا في -2011قد
عانت سنوات من العذابات إزاء نفي الحكومة ،وعدم كفاية الدعم من قبل المجتمع الدولي"

قسرا" ،إلى اتخاذ إجراءات دولية موحدة لدعم
ودعت المنظمة في اليوم العالمي للمختفين ً
العائالت التي تُركت وحدها لسنو ٍ
ات للبحث عن أحبائها"
كما دعت "روسيا وتركيا وإيران إلى استخدام نفوذهم في سوريا للتمكين ،على األقل ،من
إنشاء مكتب معلومات مركزي مكلف بالبحث والتحقيق وتحديد مصير ومكان المفقودين في
سوريا"
هذا وأعلن فريق الرصد في مجموعة العمل أنه استطاع توثيق ( )1767معتقالً فلسطينياً

اختفوا قس اًر بما فيهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء
وممرضين وعاملين في المجال اإلغاثي واإلنساني ،كما وثقت مجموعة العمل أكثر من

( )600حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقالت فلسطينيين في سجون النظام السوري.

