
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2579 العدد
16-11-2019 

 

 "األخيريه الشهريه خالل اليىوبويت الجسر يصلىن سىريت مه فلسطيىيب   الجئب   061"

" 

 ايفروش وهر ضفت في الىظبمييه غير المهبجريه بطرد اليىوبن يتهم ألمبوي تقرير 

 لبىبن في للىبزحيه االختصبصبث متعددة مجبويت طبيت حملت 

 مىدي عىاد محمد الفلسطيىي يب  قسر يغيب السىري األمه 



 

 

 التطورات خرآ

 شيري في اليونانية الجزر إلى السوريين الفمسطينيين الالجئين نم مياجر 061 من أكثر وصل

 .الحالي الثاني وتشرين الماضي األول تشرين

 

 الـ السوريين الفمسطينيين الالجئين إن سوريا فمسطينيي أجل من العمل مجموعة مراسل وقال

 ،(وليروس وسيمي، كيوس، كوس، ساموس، متيميني،) اليونانية إيجو بحر جزر وصموا 061

 الجوار دول إلى سورية من الميجرة الفمسطينية والعائالت الشباب من اآلالف أن إلى مشيراً 

 المعيشية األوضاع لسوء وذلك األوروبية الدول قاصدة ميونانل الوصول تحاول تركيا، وخاصة

 .بحقيم المضطربة والقانونية واألمنية



 

 تركيا في السوريين الفمسطينيين الالجئين عدد أن   رسمية غير إحصائيات أن إلى اإلشارة تجدر

 يتواجدون غالبيتيم الجئ أالف 4 الـ اليونان في أعدادىم تتجاوز فيما شخصًا، آالف 8 الـ يتعدى

 ونساء وأطفال عائالت بينيم"  كوس - ليروس - خيوس - متميني - لسبوس" الجزر في

 أو كبيرة صاالت في واآلخر خيم في يسكن بعضيم الالجئين مخيمات عمى ويتوزعون ومسنون،

 .كرافانات

 إيفروس نير ضفة في الالجئين بطرد اليوناني الحرس ألماني، تقرير اتيم آخر، جانب من

عادتيم  وقعت التي الالجئين اتفاقية ويعارض التقرير بحسب قانوني غير إجراء في تركيا، إلى وا 

 .اليونانية االراضي إلى الوصول دعن المجوء طمب لو يحق الالجئ باعتبار اليونان عمييا

 قانوني غير بشكل مياجر( 38285) إعادة تم إنو تقريرىا في األلمانية شبيغل دير مجمة وقالت

 .2102 و 2108 نوفمبر بين شيًرا عشر اثني غضون في تركيا إلى اليونان من

 



 

 إحصاءات ذلك في بما التركية، الحكومة من عمييا حصمت وثائق عمى األلمانية المجمة وتحتوي

 الحكومة نفي ووسط. داخمية ومراسالت فوتوغرافية وصور الضحايا، مع ومقابالت جديدة

 غير الممارسات ىذه في األخرى األوروبية الدول عمى بالموم التقرير يمقي االتيامات اليونانية

 .لسنوات األوروبي لالتحاد الخارجية الحدود عمى القانونية

 فمسطينيين مياجرين تعرض عن تحدث 2108 عام أواخر في تقريراً  العمل مجموعة تونشر  ىذا

 انتزاع ثم اليونانية، والشرطة الجيش من عناصر يد عمى والمبرح الشديد لمضرب ويمنيين

جبارىم مالبسيم  و بالُعصي وضربيم مالبسيم بانتزاع قاموا حيث عراة، تركيا إلى العودة عمى وا 

 مخالف بشكل التركية األراضي إلى إجباري بشكل وأرجعوىم ومالبسيم، وىواتفيم أمواليم سرقوا

 .الدولية لممعاىدات

 محمد الفمسطيني الالجئ اعتقال السورية األمنية األجيزة تواصل بسورية، المعتقمين ممف في

 قبل من بحمص العائدين مخيم في منزلو من اعتقل أن بعد التوالي، عمى الخامسة لمسنة عوض

 .02/3/2104 يوم السوري األمن عناصر



 

 

 رؤيتو من تمكن أو معمومات لديو من عائمتو وناشدت عنو، معمومات يوجد ال الوقت ذلك ومنذ

 في حيفا طيرة قرية أىالي من العمر، من الخامس العقد في أنو عمماً  معيم، يتواصل أن

 .فمسطين

 الفمسطينيين، المعتقمين عن والمعمومات الرسائل من العديد تمقت العمل مجموعة أن إلى يشار

 بالتكتم السوري النظام استمرار ظل في التوثيق صعوبات من الرغم عمى تباعاً  توثيقيا تم حيث

 معتقالً ( 0668) اآلن حتى المجموعة ووثقت اعتقاليم، وأماكن وأسمائيم المعتقمين مصير عمى

 .نساء( 016) منيم السوري النظام سجون في فمسطينياً 

 لمنازحين االختصاصات متعددة مجانية طبية حممة عن الطبي االستجابة مركز أعمن لبنان، في

 .الجاري الشير خالل 20 حتى 08 يوم من تبدأ لبنان، جنوب صيدا منطقة في سورية من



 

 واألطفال، البولية والمسالك والشرايين القمب اختصاصات يشمل الحممة برنامج أن المركز وقال

 ضرورة إلى المركز واشار الثدي، وتصوير الصوتي والتصوير الطبية المعاينة الحممة وتتضمن

 .مسبقاً  موعد حجز

 

 في والسوري السوري الفمسطيني يواجييا التي والمشكالت التحديات أبرز أحد االستشفاء وُيعد

 نشاط ضعف بعد خصوصاً  كبيرة، االستشفائية الخدمات نقص من المعاناة تزال وال لبنان،

 .المحمية والييئات المنظمات

 ألف،( 28) بحوالي يقدر لبنان في السوريين الفمسطينيين الالجئين عدد أن بالتنويو الجدير

 .2108 عام األول كانون نياية حتى األونروا إحصائيات بحسب

  


