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 من يعانون قدسيا في الفلسطينيون الالجئون التوالي على الثالث للشهر"
 "الحصار ويالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورية جنوب الفلسطينيين الالجئين معاناة استمرار •
 عليه المعارضة سيطرة إثر حندرات مخيم أهالي جميع نزوح على مّرت أيام (907) •
 يلدا في اليرموك أهالي على غذائية مساعدات توزع إغاثية هيئات •
 الجدد لالجئين الدائمة من بدلا  المؤقتة اإلقامة تصاريح تمنح السويد •
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  التطورات آخر
 منطقة إلى األخرى والمخيمات اليرموك مخيم من نزحوا الذين الفلسطينيون الالجئون يعيش
 منذ المنطقة تلك على النظامي الجيش حصار جراء وذلك حقيقية، مأساة دمشق بريف قدسيا
 من مجموعات قبل من عناصرها أحد اختطاف بسبب الماضي،/  يوليو – تموز/  23 يوم

 .المسلحة المعارضة
 األسعار، في وارتفاع البضائع في نقص األسواق تشهد حيث العائالت على سلبا   انعكس مما

 الحصار بسبب وُيمنع منازلهم، إيجار ورفع المنازل مالكي بعض من الحصار ظروف واستغالل
 إال البضائع من نوع أي ادخال وُيمنع موظفا ، كان من إال فلسطيني الجئ أي ودخول خروج
 .األمنية الحواجز لعناصر ُتدفع التي باألتاوة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى قدسيا في الفلسطينيين الالجئين حياة حّول المالية الموارد وفقدان البطالة انتشار أن كما
 أننا" قدسيا في المحاصرات الالجئات إحدى وهي العبد أم فتقول أحدهم، قول بحسب جحيم
 وضعهم المخيم في أهلنا أن يبدو لكن أفضل خارجه الوضع أن ظنا   اليرموك مخيم من هربنا

 هذا نحتمل نعد لم المنزل، إليجار ودفع والمال الطعام في قّلة من إال قدسيا في النعيش أفضل،
 المعارضة ومجموعات النظامي الجيش بين العالقة رهن ونحن يمثلنا الأحد أن وخاصة الوضع
 "المسلحة

 .مخيماتهم من فروا قد كانوا فلسطينية عائلة 6000 حوالي تضم قدسيا أن إلى يشار
 عموما   درعا محافظة في الفلسطينيون الالجئون يعاني حيث سورية، جنوب إلى وباالنتقال
 غيابا   وجلين المزيريب وتجمع درعا مخيم في خصوصا ، الفلسطينيين الالجئين تجمع ومناطق
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 قوات قطعت فقد المناطق تلك عن والكهرباء الماء انقطاع يستمر حيث الحياة، لمقومات تاما  
  .يوم 551 حوالي منذ درعا مخيم عن الماء السوري النظام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لشراء المال ودفع بعيدة، أماكن من الماء باستجالب ذلك تعويض األهالي يحاول حين في

 وأمرها الطحين مادة أزمة ذلك إلى يضاف الكهرباء، مولدات بعض لتشغيل وجد إن الوقود
  .المعارضة سيطرة مناطق إلى بإدخالها األردنية السلطات بسماح المرهون
 وثقت حيث ضحايا، خاللها سقط والتي والمزيريب درعا مخيم قصف استمرار ذلك على عالوة

  .درعا محافظة في الفلسطينيين الالجئين من ضحية 328 العمل مجموعة
 شخص، 500 إلى يصل درعا مخيم في تبقى من عدد أن إلى رسمية غير احصائيات وتشير
 في درعا مخيم من للمهجرين باإلضافة المزيريب تجمع في فلسطيني الجئ 8500 وحوالي

  .درعا محافظة ومناطق المزيريب
 منذ حندرات مخيم من نزحوا الذين الفلسطينيين الالجئين معاناة فتستمر سورية، شمالي في أما

 على المسلحة السورية المعارضة سيطرة إثر منازلهم عن هجروا حيث التوالي على أيام 907
 .مخيمهم
 للسكن معظمهم اضطر حيث النزوح بسبب خاصة قاسية معيشية ظروفا   المخيم أبناء ويواجه
 التاسعة الوحدة إخالء منهم ُطلب أن بعد المعاناة تلك وزادت اإليواء، ومراكز المدارس داخل
 .ومعاناتهم مأساتهم من زاد مما حلب، في الجامعية بالمدينة فيها يقطنون التي
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 أهلي عمل لجان
 الفلسطينية العائالت من عدد على العاجلة الغذائية مساعداتها أمس، يوم إغاثية، هيئات وزعت
 .بدمشق الفلسطينيين لالجئين اليرموك لمخيم المجاورة يلدا بلدة إلى اليرموك مخيم من النازحة
 الفلسطينية العائالت على الغذائية، الطرود من عددا   اإلغاثيتان ونور جفرا هيئتا وزعت حيث
 مع بالتعاون المخيم على داعش – الدولة تنظيم سيطرة إثر اليرموك، مخيم عن نزحت التي
 .الماضي إبريل مطلع النصرة، جبهة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داخل والمعيشية اإلنسانية األوضاع تأزم من زادت قد اليرموك، على داعش سيطرة أن يذكر
 الجيش يفرضه الذي المشدد الحصار إثر مأساوية أوضاع من أساسا   يعاني الذي المخيم

 والذي يوما ،( 845) أكثر منذ المخيم على العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي
 .الطبية الرعاية ونقص الجوع بسبب قضوا الجئا  ( 182) ضحيته راح
 

 السويد
 تجاه سياستها تخص اجراءات سلسلة عن المعارضة مع اتفاقها بعد السويدية الحكومة أعلنت

 سُيمنح حيث الدائمة، من بدال   اللجوء لطالبي مؤقتة إقامة تصاريح منح أهمها الجدد، الالجئين
 يشمل ال االتفاق هذا لكن الدائمة، من بدال   سنوات ثالث لمدة مؤقتة إقامة تصاريح الالجئين
 غير القصر األطفال من اللجوء طالبي يشمل ال أنه كما أطفال، لديها التي العائالت

 .بذويهم المصحوبين
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 رإصدا في البت وتسريع الالجئين، وتلقي استقبال على البلديات جميع إجبار اإلتفاق أقرّ  كما
 إعادة إجراءات وتسريع رفضها، أو السويد في اللجوء طلبات قبول لقرارات الهجرة مصلحة
 المزيد وتشييد إقامة على واالتفاق األصلية، بلدانهم إلى لجوئهم طلبات رفضت الذين الالجئين

 إعادة عملية في السويد مشاركة تأكيد إلى باإلضافة ،”الكامبات“ الالجئين إيواء مساكن من
 تحمل بضرورة األوروبية الدول جميع السويد ومطالبة األوروبية، الدول بقية على الالجئين توزيع

 .توزيعهم إعادة في المشاركة الالجئين ومساعدة مسؤوليتها
 المصنفين األشخاص أن"  السويدية الهجرة مصلحة عن سويدية إعالمية مصادر ونقلت

 شمل بجمع المطالبة لهم يحق أخرى الحماية أنواع أو البديلة للحماية المحتاجين أو كالجئين
 األوروبية االتحاد لخطة تنفيذا   الالجئين استقبال حصص على االتفاقية نصت كما عائالتهم،

 "األوروبية الدول جميع على عادل بشكل الالجئين توزيع بإعادة
 يمكن المؤقتة، اإلقامة تصريح مدة وانتهاء أعوام ثالثة مرور بعد أنه" الهجرة مصلحة وأوضحت

 ويخضع ثابت ودخل عمل لديه كان حال في الدائمة اإلقامة تصريح على الشخص يحصل أن
 حتى الدائمة اإلقامة على سيحصل عمل لديه الذي الشخص أن أي الضريبي، النظام لشروط

ن  "السويد في والبقاء لحمايته سبب أي هناك يوجد يعد لم وا 
 الشخص فإن واللجوء الهجرة حول الجديدة األحزاب التفاقية وفقا   أنه" إلى المصلحة وأشارت
 المؤقتة اإلقامة مدة انتهاء بعد دائمة إلى تتحول أن يمكن المؤقتة اإلقامة تصاريح على الحاصل

 "السويد في الحماية لطلب دعته التي األسباب زوال وعدم للحماية حاجته استمرار حال في
 الحصول أجل من سوريا، من هربا   السويد وصلوا الفلسطينيين الالجئين آالف أن ذكره والجدير

 .)وطن بال) الجنسية عديمي أنهم على وُيصنفون والجنسية، الدائمة اإلقامة على
 

 2015/  أكتوبر - األول تشرين/ 24 حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 لبنان، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا   (15,500) •

 لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000)
  .2015 يوليو

  .األخيرة سنوات األربع خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •
 المخيم على العامة القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

( 406) لـ والماء يوما ،( 915) من أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 845) لليوم
  .ضحية( 182) الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  
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 حوالي منذ منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •
  .التوالي على يوما  ( 705)

 مجموعات سيطرة بعد يوما  ( 907) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •
  .عليه المعارضة

  .مبانيه من( %70) حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 551) حوالي: درعا مخيم •
 مع نسبيا   هادئ الوضع: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

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

 .)الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء


