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طفلة فلسطينية تقضي في قصف متبادل بين النظام والمعارضة جنوب "
 "سورية

 

 
 

   الالجئين" لم شمل"منظمة العفو الدولية تتهم السويد بتعقيد إجراءات. 

  "تصدر تقريرها السنوي عن فلسطينيي سورية في لبنان" حماس. 

  جفرا تواصل تقديم خدماتها للعائالت النازحة من مخيم اليرموك. 

  سلة غذائية على بعض العائالت الفلسطينية السورية في البقاع األوسط (05) توزيع. 
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 آخر التطورات

عامًا جراء قصف عشوائي متبادل بين  11" عيناء خلدون أبو نبوت"قضت الطفلة الفلسطينية 
 .في حي الكاشف بدرعا المحطة جنوب سورية 7112/ 5/ 11النظام والمعارضة يوم 

 
مما يرفع حصيلة الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى 

 .ضحية( 2517)

السويد، بعدم  ،(5 – 11)في سياق أخر، اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 
السماح لالجئين السوريين بلم شمل عائالتهم، من خالل العوائق البيروقراطية وتعمد تعقيد 

 .اإلجراءات القانونية أمامهم

الذين يريدون االلتحاق وقالت المنظمة أن السلطات السويدية تسعى إلى تقليص عدد األفراد 
بعائالتهم في السويد، ووجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي انتقادات قاسية وشديدة 
اللهجة للسويد وعدد من الدول األوروبية بسبب طريقة التعامل مع الالجئين والقوانين الجديدة التي 

 .تم تشريعها لمكافحة اإلرهاب

جراءات لم الشمل ألفراد عائالتها في مئات وتعاني   األسر الفلسطينية السورية من فترات وا 

 .رات لم الشمل ما يزيد عن العامينالسويد، حيث تتجاوز مدة انتظار صدور قرا
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يذكر أن السويد كانت قد شددت إجراءاتها فيما يتعلق بالحصول على حق اللجوء لديها، حيث تم 

مة واستبدالها بإقامات سنوية أو إقامات لثالث سنوات، باإلضافة إلى إيقاف إصدار اإلقامات الدائ
 .تأخر صدور اإلقامات حيث تصل فترة االنتظار لصدور قرار اإلقامة لحوالي العام والنصف

في لبنان تقريره السنوي الرابع عن " حماس"إلى ذلك، أصدر مكتب شؤون الالجئين في حركة 
، تناول التقرير النواحي 7112سورية إلى لبنان في عام أوضاع الالجئين الفلسطينيين من 

 .االجتماعية والقانونية والتعليمية المتعلقة بهم

شهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الالجئين، حيث انخفض  7112أشار التقرير إلى أن العام و 
ح العدد نحو الفًا، ليصب 32، وكان العدد نحو 7115بالمقارنة مع نهاية العام % 72العدد بنسبة 

 .ألفاً  22

وعزا التقرير سبب انخفاض األعداد إلى التضييق الذي يتعرضون له في المجاالت االنسانية  
، والتكاليف (نقص الدعم الغذائي والصحي واإليواء من قبل األونروا)واالجتماعية والسياسية 

ات الرسمية الجئين، المترتبة على تصحيح أوضاعهم القانونية في لبنان، حيث ال تعتبرهم الجه
بل زوارًا أو سائحين أو مقيمين عليهم أن يجددوا إقاماتهم بتكاليف باهظة نسبيًا، مما يزيد الضيق 

 .االقتصادي عليهم

وأضاف التقرير أنه بمقابل هذا التضييق، نشطت حركة الهجرة الملحقة بهجرة القوارب، وهي 
مهاجرون الذين نجحوا في الوصول إلى أوروبا في السفارات األوروبية، وبدأ ال« لم الشمل»هجرة 
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عددًا كبيرًا من المعامالت الناجحة في  7112باإلجراءات القانونية لجمع عائالتهم، فشهد العام 
 .مما ساهم أيضًا في انخفاض عدد الالجئين. «لم الشمل»

 7112أن عدد فلسطينيي سورية في لبنان وصل حتى نهاية  ةتشير إحصائيات األونروا األخير و 
 . ألف الجئ 21إلى 

 

 لجان عمل أهلي

تستمر مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية في جنوب دمشق، بتقديم خدماتها للعائالت النازحة من 
، والتي أجبرت على ترك منازلها (ببيال –بيت سحم  –يلدا )مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة 

 .الماضي 7115إبريل  –على المخيم مطلع شهر نيسان " داعش"عد سيطرة تنظيم ب

 
حيث قام فريقها التطوعي بحملة تنظيف شملت بعض الحارات والشوارع في تلك البلدات التي 

 .عائلة من أهالي المخيم 7111يقطنها اكثر من 

 يذكر أن الالجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك والمتواجدين في المخيم والبلدات المجاورة له 

بسبب استمرار الجيش النظامي بمحاصرة المخيم منذ منتصف  قاسية ن أوضاع معيشيةيعانون م
 .7112عام 
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رة ة المهجسلة غذائية على عدد من العائالت الفلسطينية السوري( 51)وزعت يوم أمس وفي لبنان 
لتي تعاني ، بهدف تخفيف العبء االقتصادي عن كاهل تلك العائالت افي منطقة البقاع األوسط

عدد العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في ، مع اإلشارة إلى أن من أوضاع معيشية قاسية
ورية آالف عائلة فلسطينية س( 11)عائلة من أصل ( 211)منطقة البقاع األوسط يبلغ ما يقارب 

 . في لبنان

 

 2102مايو / أيار 25رية إحصائيات وأرقام حتى سو  فلسطينيو

 (2517 ) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
 .امرأة( 327)

 (1212 ) معتقلين فلسطينيين في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
 .امرأة( 11)

 القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  حصار
 .على التوالي( 1312)يدخل يومه 

 (112 ) الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 يومًا وعن مخيم اليرموك منذ ( 1122)المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر  انقطاع
 .يوماً ( 111)

 يومًا، ( 1311)مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ  أهالي
 .أيام( 715)والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من 

 في حين 7112ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ( 15) حوالي ،
ألف، ( 12)ألف، وفي األردن ( 21)لالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي يقدر عدد ا
 .آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري ( 1)آالف، وفي تركيا ( 2)وفي مصر 


