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 2613: العدد

 "ةألف فلسطيني هاجروا من سوري 150مجموعة العمل: أكثر من  في اليوم الدولي للمهاجرين.."

 فتى من مخيم السبينة يحصل على فضية مسابقة "حكايتي" بدمشق  •

 آالف الجئ إلى تركيا 10اليونان تعتزم إعادة  •

 توزيع طرود منظفات في مخيم دير بلوط والمحمدية  •

20-12-2019 



 

 آخر التطورات

تعرض الالجئون الفلسطينيون في سورية لحملة تهجير ممنهجة، في ظل الصراع الدائر بين  
 سنوات. 8النظام السوري والمعارضة المسلحة منذ 

( ألف الجئ فلسطيني هاجر  150لعمل إلى أن أكثر من ) وأشار قسم الدراسات في مجموعة ا
( ألفًا كانوا يعيشون بداخلها قبل اندالع الحرب فيها، وحوالي 650خارج سورية من أصل )

من الفلسطينيين في سورية نزحوا لمرة واحدة  %60( آالف بقوا داخل سورية، وأكثر من 410)
 على األقل. 

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى  100وأكد قسم الدراسات إلى أن حوالي )
( ألف، وفي 28، في حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ) 2018نهاية 

( آالف،  4( آالف، وفي اليونان قرابة )8( آالف، وفي تركيا )3( ألف، وفي مصر )17األردن )
 ( فلسطينيي سوري. 400أما في غزة يقدر عددهم بـ ) 

 
ار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا هربًا يش

من الحرب الدائرة في سورية وانهاء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري، ووثقت مجموعة 
 ( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا خالل محاولتهم الوصول للدول األوروبية. 53العمل )

عام من أبناء مخيم السبينة على المركز 13اق آلخر، حصل الفتى "مجد الدين كمال عيد" في سي
الثاني في مسابقة "حكايتي" ألفضل قصة واقعية قصيرة في مهرجان مؤسسة "وثيقة وطن"  

 بالعاصمة السورية دمشق. 



 

جائزة الفضية  وُكّرم الفائزون في المسابقة أمام حشد غفير من الناس، وُمنح الفتى عيد خاللها ال
، واستمرت المسابقة قرابة أربعة أشهر، استقبلت قصص 16إلى  10للفئة العمرية األولى من 

 الجميع، مِمن عانى، ونجح، تعب، وصبر، كافح، وسعى، وتغّلب.

في غضون ذلك، أعلن مفوض الحكومة اليونانية لشؤون الالجئين موناس لوغوتيتيس إن بالده 
ئ من الجزر اليونانية إلى تركيا، مضيفًا أنه من أجل ذلك قامت آالف الج  10تعتزم إعادة 

 270موظف جديد لدراسة طلبات اللجوء والبت فيها، وستقوم بتعيين  200اليونان بتعيين 
 موظف آخرين العام القادم. 

 
ألف الجئ خالل األشهر الستة األخيرة قدموا من تركيا،  45وأشار لوغوتيتيس أن اليونان استقبل 

إذا بقي الحال   2020ألف الجئ جديد من تركيا إلى اليونان عام  100 أننا نتوقع قدوم مضيفاً 
 على هذه الوتيرة. 

وفي تصريح صحفي لمجموعة "فونكه" اإلعالمية األلمانية تحدث لوغوتيتيس عن أزمة "أكثر  
ئون  ، حيث تابع الالج2015حدة" من تلك التي شهدتها الجرز اليونانية بعد موجة اللجوء في 

رحلتهم آنذاك من اليونان إلى دول أخرى، لكنهم اآلن يبقون على الجزر اليونانية في مخيمات  
 اللجوء المكتظة والتي ظروف المعيشة فيها "كارثية".

الجدير ذكره أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أّن أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في  
  -خيوس  -متليني  -البيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس أالف الجئ غ 4اليونان تتجاوز الـ 



 

كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين   -ليروس 
 بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.

أمس   أول IHHفي شمال سورية، وّزعت هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والحريات 
عدد من طرود المنظفات الخاصة باألطفال على العائالت المهجرة في   12/ 18األربعاء 

 مخيمي دير بلوط والمحمدية في مدينة عفرين شمال سورية. 

يأتي ذلك وسط معاناة كبيرة يعيشها المهجرون الفلسطينيون في مخيمات النزوح التي تفتقد للعديد 
 اعدات المقدمة وانعدام للموارد المالية.من الخدمات األساسية، وضعف في المس

 


