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 2420: العدد

 في اليوم العالمي لالجئين: أرقام وحقائق حول توزع فلسطينيي سورية حول العالم •

 مهاجراً فلسطينياً قبالة السواحل التركية 26اعتراض قارب يقل  •

 تعديالت قانونية تسمح ألصحاب الحماية المؤقتة بلّم شمل عائالتهم السويد: •

العمل من أجل فلسطينيي سورية تدعو لتحسين ظروف الالجئين  ةمجموع .... "بمناسبة يوم الالجئ العالمي

 "الفلسطينيين في سورية

20-06-2019 



 

 آخر التطورات

للعام الثامن من عمر األزمة السورية تستمر معاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية أو من 
وال يزالون عرضة لالنتهاكات الجسيمة داخل وخارج سورية في  منها،اضطرتهم الظروف للخروج 

ال يجملها أي مقدار من مقادير الحماية التي أوجبتها االتفاقية الدولية لالجئين أو صور بشعة 
 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان.

لقد أدت األزمة السورية إلى تفكيك مجتمع الالجئين الفلسطينيين في سورية حيث تم تهجير 
 260ين داخليًا قرابة الـ سكان غالبية المخيمات والتجمعات الفلسطينية، حتى بلغت أعداد المهجر 

ألف الجئ عانوا النزوح ألكثر من مرة، وأصابهم الفقر نتيجة ارتفاع معدالت البطالة وفقدانهم 
مصادر رزقهم الرئيسية وأصبحت األونروا وما تقدمه لهم من مساعدات الدخل شبه الوحيد لديهم، 

ي عبر قوارب الموت والصحاري فيما تجاوزت أعداد الالجئين الى دول الجوار واالتحاد األوروب
 عشرات اآلالف.

 
( الجئًا فلسطينيًا قضوا بسبب الحرب إما نتيجة 3987ففي اليوم العالمي لالجئ نستذكر صور )

القصف او القنص او التفجيرات او الموت تحت التعذيب او على طريق الهجرة الذي خطته 
 طواحين الحرب السورية.

مختف قسري من الرجال والنساء واألطفال داخل السجون  (2084كما أننا نفتقد ألكثر من )
والمعتقالت السورية أو في أماكن أخرى تم اعتقالهم أو خطفهم من داخل مخيماتهم أو أثناء 

 تنقالتهم بين المدن واألحياء من قبل األجهزة األمنية أو الميليشيات.



 

بشدة ما يتعرض له الالجئون وعليه فإننا في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية نستنكر 
المعاناة عن الالجئين الفلسطينيين ونجدد دعوة كل  رفع إلىالفلسطينيون وندعو في هذه المناسبة 

 األطراف في سورية إلى تحييد المخيمات والتجمعات الفلسطينية عن الصراع.

مات عادلة الكشف السريع والعاجل عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سورية وتأمين محاك
 وظروف اعتقال انسانية للمعتقلين، واإلفراج الفوري عن النساء واألطفال ومن لم تثبت إدانتهم.

إعادة تأهيل البنية التحتية في المخيمات المدمرة وتسهيل عودة سكانها إليها خاصة مخيمات 
 اليرموك ودرعا ودرعا الطوارئ وحندرات.

ونروا الى تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين ندعو وكالة غوث وتشغيل الجئ فلسطين األ
المهجرين إلى مناطق الشمال السوري وزيادة الدعم المقدم لالجئين الفلسطينيين داخل وخارج 
سورية وتذليل العقبات القانونية التي يعانون منها في دول اللجوء الجديد خاصة لبنان واالردن، 

 ية والجسدية لالجئين.وتوسيع نطاق عملها ليشمل الحماية القانون

تعرض الالجئون الفلسطينيون في سورية لحملة تهجير ممنهجة، في ظل الصراع الدائر بين 
 سنوات. 8المعارضة المسلحة والنظام السوري منذ 

( ألف الجئ 200وفي السياق، أشار قسم الدراسات في مجموعة العمل إلى أن أكثر من )
( ألفًا كانوا يعيشون بداخلها قبل اندالع الحرب 650فلسطيني هاجر خارج سورية من أصل )

من الفلسطينيين في سورية نزحوا  %60( آالف بقوا داخل سورية، وأكثر من 410فيها، وحوالي )
 لمرة واحدة على األقل.

( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى 150وأكد قسم الدراسات إلى أن حوالي )
( ألف، وفي 28عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ) ، في حين يقدر2018نهاية 

( فلسطينيي 400( آالف، وفي غزة )8( آالف، وفي تركيا )3( ألف، وفي مصر )17األردن )
 سوري.



 

يشار إلى أن آالف الالجئين الفلسطينيين ينتظرون الفرصة المناسبة للوصول إلى أوروبا هربًا 
اء معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري، ووثقت مجموعة من الحرب الدائرة في سورية وانه

 ( الجئًا فلسطينيًا سوريًا قضوا غرقًا خالل محاولتهم الوصول للدول األوروبية.53العمل )

وفي سياق قضايا الهجرة، اعترضت قوات خفر السواحل التركية، قاربًا كان يقل مهاجرين غير 
ن ديدم غرب تركيا إلى الجزر اليونانية، ومن بين نظاميين انطالقًا من سواحل منطقة آيدي

الجئًا فلسطينيًا وجنسيات عربية وإفريقية، وتم تحويل المهاجرين إلى مديرية ايدين  26المهاجرين 
 للهجرة اإلقليمية.

 
منهم لقوا حتفهم، وُعرف منهم  12مهاجرًا وأن  40وكان قد أعلن قبل أيام عن غرق قارب يقل 

 السوري "أحمد أبو حميدة" من أبناء مخيم النيرب في حلب.الالجئ الفلسطيني 

في غضون ذلك، وافق البرلمان السويدي )الريكسداغ( على إجراء تعديالت تقضي بتسهيل لم 
 شمل الالجئين الذين حصلوا على إقامة مؤقتة في البالد.

وقالت وسائل إعالم سويدية إن قرار البرلمان بتمديد العمل بقانون الهجرة المؤقت مدة عامين، 
 صدر خالل جلسة عقدت يوم الثالثاء.

ت السويد قد أقرت في وقت سابق قانونًا يقضي بمنح الالجئين إقامات مؤقتة مدتها عام وكان
 منعوا بموجبها من لّم شمل عائالتهم إلى السويد.

وأشارت وسائل اإلعالم إلى أنه بموجب التعديالت الجديدة فإنه يسمح ألصحاب الحماية المؤقتة 
عاًما بلم شمل  18ممن تقل أعمارهم عن  بلم شمل زوجاتهم وأطفالهم، كما سُيسمح للقاصرين

 األم واألب.



 

من تموز المقبل، على أن تستمر حتى  20ومن المنتظر أن تدخل التعديالت حيز التنفيذ في 
 .2021تموز 


