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 2015" منذ عام محمد عمر حسيناألمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني " •

 تركيا تتهم اليونان بإجبار المهاجرين غير النظاميين بالتوجه إلى حدودها واألخيرة تنفي  •

 خير أمة تبدأ تنفيذ مشروع حملة الشتاء إلغاثة العائالت الفلسطينية السورية  •

 2552: العدد
30-10-2019 

 "( طفل فلسطيني قضوا بسبب الحرب في سورية250مجموعة العمل )"



 

 آخر التطورات 

(  250) أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق قضاء
( أطفال  128بينهم ) ،2019تشرين األول/ أكتوبر  29بسبب الحرب في سورية لغاية  طفل

( بطلق ناري، وطفالن تحت التعذيب، 11( برصاص قناص، و)15قضوا جراء القصف، و )
طفاًل نتيجة تفجير سيارات مفخخة،  25، و طفاًل غرقًا، بينما قضى طفل ألسباب مجهولة 22و
كالحرق،  طفاًل ألسباب مختلفة 12نقص الرعاية الطبية، وطفاًل نتيجة الحصار و  34و

 واالختناق، والدهس، والخطف ثم القتل.

فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسليها  
على توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف  

 ات في كثير من األحيان. واالشتباك 

 
إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد الالجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في 

 ( ضحية. 4002سورية قد بلغ )

  " سينمحمد عمر حفي ملف اإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "
ومنذ ذلك الوقت  2015عام سنة الرابعة على التوالي، بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية لل

 ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن يتواصل معهم.

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



 

من جهة أخرى أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رسميًا عبر موقعها اإللكتروني اتهمت خالله 
لنظاميين إلى التوجه إلى الحدود التركية برًا وبحرًا،  السلطات اليونانية بإجبار المهاجرين غير ا

 مشيرة أن تلك الخطوة تتعارض مع القانون الدولي.

بدورها نفت السلطات اليونانية ما جاء في بيان وزارة الخارجية التركية بأنها تدفع بالمهاجرين غير  
 النظاميين نحو تركيا. 

 
الجانب التركي أجرى لقاءات مع المهاجرين الذين  فيما أكد بيان وزارة الخارجية التركية على أن 

دفعتهم اليونان للعودة إلى تركي، مشددة على أن المهاجرين أكدوا أن السلطات اليونانية صادرت 
مقتنياتهم الشخصية بعد القبض عليهم، ودفعت بهم مجددًا إلى تركيا دون إخضاعهم ألي  

 لة تمثلت في الضرب.إجراءات قانونية وعاملتهم بطريقة سيئة غير مقبو 

الحكومة الجديدة في اليونان إلى تصحيح سياساتها التي تتعارض مع القانون الدولي،  ودعا البيان
 بداًل من إنكار عمليات دفع المهاجرين المؤكدة لدى تركيا، والموثقة من ِقبل مجلس أوروبا.

مهاجرًا غير نظامي على   867ألفًا و 11أن اليونان أجبرت  وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية
مهاجرين في األشهر العشرة األولى من العام   404ألفًا و 25، و 2018التوجه إلى تركيا سنة 

 الحالي.

تجدر اإلشارة إلى أن إحصائيات غير رسمية أّن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا  
صعبًة ويعانون من قلة فرص العمل  آالف شخصًا، يعيش غالبيتهم أوضاعًا معيشيةً  8يتعدى الـ 

 وانخفاض أجور العاملين. 



 

فيما ال يزال الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية تواصل الهجرة من سورية ومن دول الجوار 
وخاصة تركيا، وذلك لسوء األوضاع المعيشية واألمنية والقانونية المضطربة بحقهم، قاصدة الدول 

 األوروبية.

عائلة فلسطينية سورية تقطن   200إغاثيًا وزعت جمعية خير أمة مالبس شتوية على أكثر من 
مدينة اسطنبول التركية، وذلك ضمن حملتها التي أطلقتها تحت عنوان حملة الشتاء إلغاثة  

 العائالت الفلسطينية في تركيا. 

طيلة العام الحالي استهدفت خاللها مساعدة   وكانت جمعية خير أمة اطلقت عدة مشاريع موسمية
 العائالت الفلسطينية السورية في تركيا، للتخفيف من آالمهم ومد يد العون والمساعدة لهم. 

 


