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 لبنان: صدور الموافقة على عودة الطالب الفلسطينيين بعد تقديم امتحانات السبر في سورية  •

 احتجاج داخل عيادة األونروا في مخيم البداوي شمال لبنان •

 فلسطينياً من سورية  25نقل مئات المهاجرين من الجزر إلى البر اليوناني بينهم  •

 2559: العدد
06-11-2019 

 "تركيا: الشرطة تعتقل الجئ فلسطيني لعدم حيازته بطاقة "كيملك"



 

 آخر التطورات

فلسطيني السوري "أحمد حسن عبد الوهاب" الملقب بالعتر من  اعتقلت الشرطة التركية الالجئ ال
والية أزمير لعدم حيازته على بطاقة الحماية المؤقتة "كمليك"، وهو من مهجري مخيم اليرموك 

 لالجئين الفلسطينيين في دمشق.

  من جانبهم طالبت عائلة عبد الوهاب وناشطون كافة الجهات المعنية والسلطة والسفارة الفلسطينية
 بالتحرك من أجله والفلسطينيين المتواجدين في تركيا وإنقاذه من االعتقال والترحيل.

(  1200( عائلة، من بينهم )2400ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا بنحو )
أسرة تقطن مدينة اسطنبول، ويقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية التي ال تملك بطاقة الحماية  

 ( عائلة تقيم في اسطنبول.300( أسرة، بينهم )400قتة )كمليك( في تركيا بحوالي )المؤ 

 
في شأن آخر، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن األمن العام اللبناني أصدر الموافقة على 
عودة الطالب الفلسطينيين السوريين من سورية إلى لبنان بعد تأخير القرار قرابة شهر بسبب 

 بنان.األحداث في ل

( قد عادوا إلى سورية لتقديم امتحانات السبر 50وكان الطالب الفلسطينيون البالغ عددهم )
للشهادة الثانوية بالتنسيق مع األمن العام اللبناني، وهم من المسجلين بمعهد مجلس الكنائس  

 بلبنان. 

من سورية  ووصلت إلى مجموعة العمل رسالة من عائلة أحد الطالب يشكون فيها تأخير عودتهم 
قرابة شهر، مشيرين إلى وجود معاناة بين الطبة في مكان إقامتهم بمعهد سعيد العاص 

 )األليانس( بدمشق.



 

هذا وأكدت المصادر لمجموعة العمل أن يوم األربعاء سيكون موعد دخول الطلبة البالغ عددهم  
 طالب وطالبة من سورية إلى األراضي اللبنانية. 50

الطلبة الفلسطينيين، خسروا مقاعدهم الدراسية ومدارسهم بفعل القصف  يشار إلى أن اآلالف من
 والتدمير والتهجير الذي تعرضوا له والنزوح عن مخيماتهم.

في شمال لبنان، تجمع عدد من الالجئين الفلسطينيين داخل عيادة االونروا في مخيم البداوي 
 الصعيد الطبي. شمال لبنان احتجاجًا على سياسة تقشف وكالة األونروا على

ويشكو الالجئون الفلسطينيون من سورية وأبناء المخيم من فقدان العديد من األدوية داخل 
 العيادة، مما يجبر المرضى لشراء الدواء على حسابهم الشخصي. 

 
وقال ناشطون في المخيم أن المعتصمين أخرجوا جميع الموظفين من مكاتبهم في العيادة،  

 معاناتهم جراء هذه التقليصات.وتوجهوا بكلمة تشرح لهم 

وسّلم المعتصمون رسالة مطالب إلى مكتب مدير مخيم البداوي في الوكالة الذي بدوره سيرفعها  
إلى المعنيين في قسم الصحة في األونروا بلبنان، محذرين من خطوات تصعيدية في حال لم  

 تستجب الوكالة لمطالبهم. 

إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية   ويشكو فلسطينيو سورية في لبنان من أوضاع
واالقتصادية واالجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية، وتجاهل  

 المؤسسات اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم المساعدات لهم.



 

ية نقلت مئات  في بالد المهجر، قال مراسل مجموعة العمل في اليونان إن السلطات اليونان 
( الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك 25المهاجرين من الجزر اليونانية إلى البر اليوناني بينهم )

 بعد استكمال إجراءات اللجوء على الجزر.

  في ( مهاجر من المخيمات المكتظة 800وقالت مصادر إعالمية يونانية إن السلطات نقلت )
 للبالد.  الرئيسيالجزر الساحلية إلى داخل البر 

على مدار   الرئيسيوأكدت تلك المصادر أن الحكومة تعتزم نقل خمسة آالف مهاجر إلى البر 
الفنادق بشكل مؤقت مع  فياأليام الخمسة عشر القادمة، وأن هؤالء المهاجرين سوف يقيمون 
 استثناء شمال اليونان من خطة الترحيل نظرًا الكتظاظها بالالجئين. 

آالف شخصًا وفق  8الفلسطينيين السوريين في تركيا يتعدى الـ يشار أن عدد الالجئين 
أالف الجئ غالبيتهم يتواجدون   4غير رسمية، فيما تتجاوز أعدادهم في اليونان الـ  إحصائيات 

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

 كرافانات. 

 


