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 2516: العدد

 فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك يقضي تعذيباً في السجون السورية  •

 توزيع مادة المازوت المنزلي في مخيم السبينة  •

 مناشدة لمساعدة طفل فلسطيني سوري في مخيم برج البراجنة بثمن العالج  •

24-09-2019 

 "فلسطيني سوري إلى اليونان خالل شهرين 250وصول أكثر من  مراكب الموت".."



 

 آخر التطورات

مع استمرار حركة الهجرة من تركيا إلى اليونان وتصاعدها خالل الشهرين الماضيين بشكل غير  
( مهاجر من  250نظامي، وصل خالل الشهر الثامن والتاسع إلى الجزر اليونانية أكثر من )

 سطينيين الذين فروا من الحرب السورية إلى تركيا. الالجئين الفل

متيليني ساموس كوس كيوس -وأكد مراسلنا في اليونان أن الالجئين وصلوا جزر بحر إيجة 
ويعانون من عدم وجود أماكن للنوم من خيام أو كرفانات، مشيرًا أنهم ينامون   -وسيمي وليروس

 في العراء بسبب اكتظاظ المخيمات. 

أن نقصًا كبيرًا في الخدمات الصحية واالستشفائية يعاني منه الالجئون، حيث ال  وأضاف مراسلنا
يستطيع الالجئون الحصول على موعد إلجراء المقابلة األولى مع المشرفين للجوء، لكثرة وصول 

 مراكب المهاجرين "البلمات" إلى الجزر اليونانية.

 
الهجرة من سورية ومن دول الجوار هذا ويواصل الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية 

وخاصة تركيا، وذلك لسوء األوضاع المعيشية واألمنية والقانونية المضطربة بحقهم، قاصدة الدول 
 األوروبية.

تجدر اإلشارة إلى أن إحصائيات غير رسمية أّن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا  
أالف الجئ غالبيتهم يتواجدون   4دهم في اليونان الـ آالف شخصًا، فيما تتجاوز أعدا 8يتعدى الـ 

كوس " بينهم عائالت وأطفال ونساء   -ليروس  -خيوس  -متليني  -في الجزر "لسبوس 
ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو  

 كرافانات. 



 

اليرموك تتحفظ مجموعة العمل عن ذكر  في شأن آخر، قضى الجئ فلسطيني من أبناء مخيم
 اسمه بناء على طلب ذويه تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد سنوات من اعتقاله.

وبذلك يرتفع بذلك عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام  
أجل فلسطينيي   ( ضحية بحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من608السوري إلى )

 سورية. 

في ريف دمشق، وزعت لجان مختصة الدفعة األولى من مادة المازوت المنزلي في مخيم السبينة  
لالجئين الفلسطينيين، وذلك بموجب ما تسمى البطاقة الذكية وجداول معدة مسبقًا للذين قاموا  

 بالتسجيل. 

 
  400للتعبئة، مشيرًا أن ما يقارب وقال مراسلنا إن عشرة صهاريج مازوت للتدفئة تجوب السبينة 

لتر للعائلة الواحدة وفق  100عائلة من الالجئين الفلسطينيين والسوريين ستستفيد من تعبئة كمية 
 ألف ليرة سورية.  18السعر المحدد من قبل الحكومة 

إلى ذلك ُيواجه سكان مخّيم السبينة أزمات اقتصادية ومعيشية غاية في القسوة نتيجة انعكاس  
ليات الحرب في سورية عليهم، وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي يعتمدون عليه،  تج

 وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لهم من قبل الجمعيات والمؤسسات اإلغاثية ووكالة األونروا.

  برج البراجنة الالجئين من مخيم اليرموك إلى مخيم  الفلسطينيينفي لبنان تعرض أحد األطفال 
من جسده من الدرجة الثالثة يطلب العالج في المشفى حيث طالب  %35ببيروت لحروق في 

$ باإلضافة إلى مبلغ أخرى  690ناشطون تقديم المساعدة لتغطية تكاليف العالج البالغة قرابة 
 الستكمال مسيرة العالج. 



 

السوري والسوري هذا وُيعد االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها الفلسطيني 
في لبنان، فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، خصوصًا بعد ضعف 

 نشاط المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سورية. 

 


