
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2713العدد: 

29-02-2020 

 توثيق قضاء أحد أبناء مخيم اليرموك في السجون السورية  •

 مهاجرين فلسطينيين بعد شجار مع أفارقة  5اليونان: محاكمة   •

 تمديد إغالق المدارس في سورية  •

 تكلفة العالج تفاقم معاناة طفلة فلسطينية سورية بلبنان" "مناشدة..



 

 

 ضحايا

الفلسطيني "فهد الخطيب" تحت التعذيب في سجون النظام  وثقت مجموعة العمل قضاء الالجئ 
وأعلن عن وفاته بالشهر التاسع من نفس   6/2013/ 20السوري، حيث تعرض لالعتقال بتاريخ 

 العام، وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق.

 
(  620السوري بلغت )هذا وتشير مجموعة العمل إلى أن حصيلة ضحايا التعذيب في سجون النظام  

 الجئًا فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آخر التطورات

ناشدت عائلة طفلة فلسطينية مهجرة في لبنان التكفل بثمن دواء األنسولين البنتهم المصابة بالسكري  
 لعجزهم عن تأمينه، في ظل فقر الحال وضعف مواردهم المالية.

 
عامًا، من النوع األول لمرض السكري، وهي بحاجة كل شهر    17العمر  وتعاني الطفلة البالغة من  

قلم سكري، وقال والد الطفلة في مناشدته "أنا بعرف أن األوضاع سيئة على الجميع لكن  12إلى 
$، وهللا ما بدي ال أكل  250وهللا الحاجة هي يلي خلتني أطلب أنا عندي كل شهر أنسولين بمبلغ  

 ن عندي أهم من كل شي" وال شرب موضوع األنسولي

يشار أنهم مهجرون من سورية في منطقة البقاع اللبناني، فيما يقدر تعداد الالجئين الفلسطينيين  
 ( ألفًا. 28من سورية في لبنان بحوالي )

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

المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار الحرب في سورية، إضافة إلى األوضاع الصعبة التي  
 يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا. 

خلفية شجار  على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة اليونانية مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين، على  
 مع مجموعات مهاجرة من أصول أفريقية، قبل أيام في جزيرة كوس. 

 



 

وقال ناشطون في قضايا الهجرة، إن السلطات اليونانية حولت المهاجرين المعتقلين للمحكمة، 
سنوات ونصف، مشيرين إلى تعرض أحد أفراد الشرطة  3وأصدرت المحكمة أحكامًا تصل لمدة 

 ه من شخص مجهول. اليونانية إلصابة في رأس 

 
وهم، "سعيد خالد   5وأضاف الناشطون أن الالجئين الفلسطينيين الذين تم الحكم عليهم عددهم 

 زعرب"، "جهاد الغول"، "رفعت جواد غزال"، "يوسف حامد صقر" و"سامر عليوة" 

ذا وأشار الناشطون أن هناك محاوالت لمتابعة القضية مع منظمات ومحامين، لمعرفة حيثياتها ولما
الحكم عليهم على الرغم من أنهم لم يكونوا ضمن المشاكل، وتم أخذهم من داخل الكرفانات بدون  

 ذنب.

وكانت اشتباكات عنيفة بالعصي وباألسلحة الحادة قد وقعت قبل أيام في جزيرة كوس دون معلومات 
م وتعرضهم  عن أسبابها، فيما حّمل المهاجرون السلطات اليونانية المسؤولية بسبب سوء أوضاعه

 لضغوط نفسية كبيرة. 

في شأن كورونا، أعلنت وزارة التربية في سورية تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى 
- 4- 16ولغاية الخميس  2020-4- 2عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها اعتبارًا من 

 ، وذلك ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا في البالد.2020

 

 


