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تأخر صدور اإلقامات ولم الشمل أبرز المشكالت التي تؤرق "
 "الالجئين في السويد

      

 
 

 من أبناء مخيم العائدين " األمن السوري يفرج عن الالجئ الفلسطيني عمر دمحم العمر
 .في حمص

 عل  فلسطينيو سورية ً يعتصمون أمام مقر االتحاد األوروبي في بيروت احتجاجا
 .قرارات األونروا

 توزيع مساعدات على فلسطينيي سورية بمنطقة وادي الزينة في لبنان. 

  مؤسسات أهلية تنظم زيارة تفقدية لفلسطينيي سورية في مركزي اللجوء الدائم
 .والمؤقت بهولندا
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 آخر التطورات
الالجئين من فلسطينيي سورية الذين فروا إلى السويد هربًا من الحرب الدائرة في يشتكي معظم 

سورية، من تأخر صدور إقاماتهم والتي قد تتجاوز 
مدة االنتظار في بعضها العام والنصف، األمر الذي 
يؤدي أيضًا إلى تأخر لم شمل الالجئين مع 

 .عائالتهم
ن إلى ذلك يعترض لم شمل الالجئين الفلسطينيي

السوريين في السويد مع عائالتهم، عدة عقبات، 
أبرزها إمكانيات الحصول على األوراق الثبوتية 
الرسمية وتصديقها، حيث تطلب معظم الجهات 

 .الرسمية السورية تواجد صاحب العالقة بشكل شخصي إلصدار األوراق الالزمة
حيث تتراوح مدة الحصول على فيما يزيد الضغط على السفارات السويدية من تأخر فترة اإلقامة 

 .شهور( 8)إلى ( 4)موعد من السفارة لفترة ما بين 
أشهر ( 8-4)يضاف إلى ذلك فترة انتظار صدور قرار لم الشمل، الذي قد يستغرق أحيانًا من 

 .بعد إجراء العائلة مقابلة لم الشمل إحدى السفارات السويدية
لذين وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية العام الماضي يذكر أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين ا

ألف الجئ، وذلك بحسب احصائيات قامت مجموعة العمل من أجل ( 7..2)قد تجاوزت 
 .فلسطينيي سورية بجمعها وتوثيقيها

من أبناء " عمر دمحم العمر" وفي موضوع مختلف، أفرج األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني
علمًا أن األمن السوري ال يزال .أشهر 8بعد اعتقال دام قرابة  مخيم العائدين في حمص، وذلك

 .الجئًا من أبناء مخيم العائدين بحمص 81.الجئًا فلسطينيًا منهم  502.يعتقل 
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أما في لبنان، فقد شاركت مجموعة من المهجرين الفلسطينيين السوريين في لبنان، باالعتصام 
 .االتحاد األوروبي في بيروتالذي أقيم، يوم أمس، أمام مقر بعثة 

األخيرة، والتي أدت إلى تخفيض الخدمات ( األونروا)حيث احتج المعتصمون على قرارات وكالة 
 .الصحية والتعليمية ووقف المساعدات للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا

 
 لجان عمل أهلي

في هولندا أول أمس زيارة إلى نظم وفد من أعضاء البيت الفلسطيني وتجمع العمال الفلسطيني 
مركزي اللجوء الدائم والمؤقت في مدينة دين هيلدر، بهدف تفقد أوضاع فلسطينيي سورية وتقديم 

 .يد العون والمساعدة واالستشارات القانونية والنصائح لهم
ة يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين فروا من سوريا بعد قصفهم واستهدافهم نحو الدول األوروبي

وعبر دول عدة، فمنهم من توجه إلى تركيا ومصر وليبيا ودول جنوب شرق آسيا وغيرها من 
 .الدول التي يحاول من خاللها المهاجرون الوصول لدول اللجوء األوروبي

 
إلى ذلك، وزعت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني وبالتعاون مع االغاثة اإلسالمية عبر 

عائلة ( 720)وأغطية شتوية على نحو  ،ت اإلغاثية من طرود غذائيةالعالم، بعض المساعدا
فلسطينية سورية مهجرة في منطقة وادي الزينة ومخيم برج البراجنة جنوب العاصمة اللبنانية 

 .بيروت
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 75.1/ شباط ــ فبراير / 1./فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 
الجئًا فلسطينيًا سوريًا في لبنان، ( 475055)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و( 0055.) •

لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1555)
 .75.0يوليو 

 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 7..2)أكثر من  •
 .75.0كانون األول 

ر الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصا: مخيم اليرموك •
( 071)الماء لـ و  يومًا،( .54.)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 121)لليوم 

 .ضحية( 80.)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
حوالي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ : مخيم السبينة •

 .يوم على التوالي( 830)
يوم بعد سيطرة مجموعات ( 578.)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 25)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 181)حوالي : مخيم درعا •
ضع هادئ نسبيًا مع الو : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


