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 الهجرة التركية تطالب السوريين المخالفين في اسطنبول تجديد بياناتهم وتحديث إذن السفر •

 الشرطة اليونانية تعتدي على الجئ فلسطيني في جزيرة ساموس  •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "إسالم عرسان" للعام السابع •

 طالب 280مركز تدريب دمشق التابع لألونروا يحتفل بتخريج  •

 2540: العدد
18-10-2019 

 "مناشدة لإلفراج عن الجئ فلسطيني سوري معتقل في تركيا"



 

 آخر التطورات

ين شرشرة"  أطلق ناشطون فلسطينيون مناشدة لإلفراج عن الالجئ الفلسطيني السوري "علي حس
 . 11/10/2019من أبناء مخيم اليرموك المعتقل لدى السلطات التركية منذ 

ووفقًا للناشطين أن شرشرة اعتقل من قبل الشرطة التركية أثناء محاولته الهجرة بطريقة غير  
 نظامية عبر البحر إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا للبحث عن حياة كريمة وأمنة. 

ة الجهات التي تعتبر نفسها ممثلة للشعب الفلسطيني التواصل مع وطالب الناشطون من كاف
 المسؤولين األتراك لإلفراج عنه وإيجاد حل لمشكلته. 

  8هذا وتشير إحصائيات غير رسمية أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يقارب 
من قلة فرص العمل آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا قانونية ومعيشيًة صعبًة ويعانون 

 وانخفاض أجور العاملين. 

 
تشرين   16من جانب آخر، طالبت دائرة الهجرة التركية في بيان صحفي أصدرته يوم األربعاء 

األول، من الالجئين السوريين المقيمين في مدينة إسطنبول بصورة غير نظامية ويحملون بطاقة  
بياناتهم وتحديث إذن السفر مجاًنا بدًءا من   الحماية المؤقتة "الكميلك" من مدينة ُأخرى، بتجديد 

من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن السوريين الذين يحملون تصريح إقامة أو إذن عمل في   17
 إسطنبول مستثنون من هذا اإلجراء. 

وأشارت دائرة الهجرة، إلى أن من بين أحكام وقوانين “الكمليك” إصدار تصريح أو ما يعرف إذن 
 ن السورين الذين ليس لهم الحق في اإلقامة في إسطنبول. للسفر للمواطني



 

إلى ذلك يواجه الالجئون الفلسطينيون السوريون في مدينة اسطنبول مصاعب قانونية خاصة بعد  
القرارات واإلجراءات األخيرة الصادرة عن الحكومة التركية المتعلقة بتنظيم الوجود غير الشرعي  

ن ال يحمل بطاقة الحماية المؤقتة )الكيملك(، وتداعياته  لالجئين بمدينة اسطنبول وترحيل م 
 وتأثيره السلبي على الالجئين الفلسطينيين المقيمين فيها. 

(  1200( عائلة، من بينهم )2400ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا ما يقارب )
الفلسطينية السورية التي  أسرة تقطن مدينة اسطنبول، فيما قدرت جمعية خير أمة عدد العائالت 

( عائلة تقيم  300( أسرة، بينهم )400ال تملك بطاقة الحماية المؤقتة )كيملك( في تركيا بحوالي )
 في اسطنبول. 

 
في سياق ملف الهجرة، أفاد مراسل مجموعة العمل في اليونان أن الشرطة اليونانية اعتدت 

ي جزيرة ساموس، بعد محاولته  بالضرب على الالجئ الفلسطيني السوري "مصطفى عقلة" ف
 الدخول لتفقد مكان سكنه، وهو من أبناء مخيم اليرموك وسكان حّي التضامن جنوب دمشق.

( مهاجر،  900يشار أن تعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية في جزيرة ساموس اليونانية يبلغ )
 ويعانون من اكتظاظ المخيم وبطء إجراءات اللجوء وسوء الخدمات.

سورية، يواصل النظام اعتقال الالجئ الفلسطيني "اسالم عبد هللا عرسان" للسنة السابعة على  في 
التوالي دون معرفة مصيره، حيث اعتقله عناصر أمن فرع سعسع من معمل نسلة في منطقة  

، وهو من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين  2012-05-08دروشا بريف دمشق يوم 
 أول معتقل من المخيم.بريف دمشق وهو 



 

(  108( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم ) 1768ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 نساء.

( طالب وطالبة  280في شأن آخر، احتفل مركز تدريب دمشق التابع لوكالة األونروا بتخريج ) 
 لسطينية بسورية.غالبيتهم من الالجئين الفلسطينيين من أبناء المخيمات والتجمعات الف

وقال المركز الكائن في منطقة المزة بدمشق، إن الطلبة موزعون على أربعة عشر اختصاص في  
. وحضر االحتفال "أمانيا مايكل أبي"، 2018/2019التدريب المهني والتقني للعام الدراسي 

  مدير شؤون األونروا في سورية و"علي مصطفى"، المدير العام للهيئة العامة لالجئين 
 الفلسطينيين العرب، ووفود من الوكالة والهيئة وشخصيات أخرى.

وأشاد "أمانيا مايكل إبي" في كلمة هنأ فيها الطالب، بمثابرتهم وتصميمهم على التفوق وتحقيق  
 أحالمهم على الرغم من النزوح والمعاناة نتيجة لألزمة في سورية. 

في مراكز األونروا المهنية في عدد من  ( طالب فلسطيني تلقوا تدريبًا مهنيًا 1500يشار أن )
، ويضم المركز قسمًا داخليًا للطلبة الفلسطينيين من ابناء  2018المحافظات السورية خالل العام 

 المحافظات األخرى. 

 


