
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2783العدد: 

07-06-2020 

 آالف مسّن فلسطيني في سورية 10 األونروا تقّدم مساعدتها لـ •

 كافاال فلسطيني سوري في الحجر الصحي بمخيم نيا 300اليونان:  •

 سال بيانات أطفال فلسطينيي سورية غير المسجلين في تركياردعوة إل •

 يمهاجر غير نظام 100تركيا: إنقاذ  •

 "وثيقة السفر لعنة تطارد فلسطينيي سورية"



 

 آخر التطورات:

يعاني الالجئون الفلسطينيون السوريون من حملة الوثائق السورية من رفض عدد من الدول التعامل 
 مع حامليها.

الفلسطيني السوري حامل الوثيقة معاملة عنصرية من قبل حراس  ففي لبنان يتم معاملة الالجئ 
السفارات األجنبية الذين ال يسمحون لهم بالدخول لمقابلة موظفي السفارة، وغالبًا ما تكون الحجة  
أن بلده ال تعطي تأشيرات دخول لحملة وثائق السفر السورية، وهذا ما حصل مع عدد كبير من  

ا تقديم طلب للحصول على تأشيرة في السفارة التركية واإلماراتية  فلسطينيي سورية عندما حاولو 
 والسعودية.

 
أما في تركيا فقد تعرض العديد منهم لمواقف محرجة مماثلة لدى تعاملهم مع الجهات الحكومية 
التركية التي في كثير من األحيان يقف موظفوها حائرين أمام آلية التعامل مع وثيقة السفر  

 سورية، ودائما يسألون هل أنت سوري أم فلسطيني؟ الفلسطينية ال

ووفقًا للعديد من الشكاوى التي تلقتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فإن معظم سفارات  
دول الخليج العربي وباقي الدول العربية وتركيا ترفض منح حملة الوثائق السورية تأشيرات دخول 

 ط المطلوبة للحصول على التأشيرات.لبلدانها بالرغم من تحقيق جميع الشرو 



 

الجئ فلسطيني    10,000إلى أكثر من    على صعيد كورونا، قالت الوكالة إنها تمكنت من الوصول
ولتزويدهم بالمشورة بشأن الوقاية من   مسن في سورية عن طريق الهاتف لالطمئنان عن صحتهم

 ين باألدوية في منازلهم.، وأضافت أنها تزود كبار السن من الالجئين الفلسطيني19كوفيد 

إصابات مؤكدة بعد إجراء   4في السياق، ذكرت مصادر طبية في مخيم نياكافاال اليوناني اكتشاف  
 المسح الصحي لهم، والحكومة تقرر إغالق المخيم لحين إكمال اجراءات الفحص والمعاينة.

الجئ   300ر من ( شخصًا بينهم أكث1550ويضم المخيم الذي يقع في كيلكيس شمال اليونان )
فلسطيني سوري، يواجهون حالة من عدم االستقرار نتيجة سوء الخدمات المقدمة لهم، وظروف 

 معيشية قاسية وعدم تسريع إجراءات اللجوء ومنحهم أذونات للتنقل في البالد بشكٍل حر.

 
س كبير،  فيما يعيش الُمهجرون الفلسطينيون من سورية في الجزر اليونانية حياة بؤس يخالطها يأ

 جراء ما يواجهون من معاناة على كافة المستويات اإلنسانية والمعيشية واالجتماعية. 

العائالت  المكونة من عدد من الناشطين، في تركيا، دعت رابطة فلسطينيي سورية في تركيا
كي    الفلسطينية السورية بإرسال بيانات أطفالهم غير المسجلين رسميًا في الدوائر الحكومية التركية،

تقوم برفعها للجهات الرسمية المعنية والعمل على حل تلك المشاكل كالتسجيل في المدارس والمشافي 
ولقاح األطفال، وذلك سعيًا منها لمد يد العون والمساعدة للفلسطينيين السوريين في تركيا، والمساهمة 

 .لتسوية أوضاعهم القانونية خاصة لمن دخل منهم بطريقة غير رسمية

 وشددت الرابطة المكونة من عدد الناشطين الفلسطينيين السوريين على ضرورة أن تقوم العائالت 



 

 بإرسال بيانات جميع أفراد العائلة بأسرع وقت ممكن، شارحة فيها بشكل تفصيلي وضعها القانوني  

في  من أجل عدم ترك أي ثغرة قانونية أو نقص في البيانات، ولكي يتمكنوا من تسجيل أوالدهم  
 العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في بداية شهر أيلول، ديسمبر القادم. 

مهاجر غير   100في ملف الهجرة، أعلن خفر السواحل التركي عن تمكنه من إنقاذ ما يقارب 
نظامي كانوا على متن ثالثة قوارب مطاطية، وذلك بعد أن أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة  

 مية التركية. إلى المياه اإلقلي

 
وأشار خفر السواحلي التركي أنه بادر بعد تلقيه نداء استغاثة من قبل عدد من المهاجرين غير  
الشرعيين العالقين في البحر بمنطقة أس كاديرا وباباكالي، إلى إنقاذهم من الغرق، منوهًا إلى أنه  

 عة تشاناكالي.تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز شرطة خفر السواحل في مقاط


