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اغتيال أحد الناشطين في مخيم اليرموك وقضاء طفل نتيجة الحصار "
 "ونقص الرعاية الطبية

   

 
 

  مجموعة العمل تترجم نص اتفاقية الدول األوروبية حول تدفق الالجئين على طول
 .طريق البلقان الغربي

  مجموعات المعارضة في يلدا تحذر أبناء اليرموك من التجول تمهيداً لعمل عسكري
  ضد داعش

 تجمع معلمي فلسطينيي سورية يعقد مؤتمره التأسيسي في لبنان  

  توزيع مالبس شتوية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في مدينة صور
  اللبنانية

 ح تصريح اإلقامة الدائمة لالجئين وتطبيق وزير الهجرة السويدي يؤكد استمرار من

 .التشريعات الجديدة سيكون ممكناً بعد عام
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 ضحايا
اغتال مجهولون أمين سر الهيئة الوطنية 
الفلسطينية ومسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم 

، وذلك بعد تعرضه "أبو احمد هواري"اليرموك 
لعدة طلقات رصاصية في شارع المغاربة بالمخيم 
المحاصر، بينما الذ الفاعلون بالفرار دون معرفة 

 .هويتهم
 :ناشطًا في مخيم اليرموك هم 61يشار أن مجموعة العمل وثقت اغتيال 

الناشطين و  بهاء صقر أحد أعضاء تجّمع أبناء اليرموك،و  الناشط اإلغاثي مصطفى الشرعان،
، مدير المكتب "سف عريشةمحمد يو "، والناشط "علي الحجة"أحمد السهلي، وعبد هللا بدر، و

نمر "اإلغاثي في المخيم، ومحمد طيراوية ممثل حركة فتح في مخيم اليرموك، والناشطين 
مسؤول مؤسسة بصمة " فراس حسين الناجي"عضو المجلس المدني لمخيم اليرموك، و" حسين

 تاجفروج ال ، حيث اغتيل بالقرب من"يحيى عبد هللا حوراني أبو صهيب"في مخيم اليرموك، و
أبو ضياء "وذلك أثناء توجهه إلى عمله في مشفى فلسطين، والناشط  ،5362/ آذار /  03يوم 
 .، وذلك أثناء تواجده في بلدة يلدا المجاورة للمخيم"إمارة

وأشارت مجموعة العمل بأن المخيم شهد محاولة اغتيال فاشلة للناشط محمد طه، باإلضافة إلى 
 .لناشط اإلغاثي عبد هللا الخطيبمحاولة اغتيال فاشلة تعرض لها ا

نتيجة الحصار ونقص الرعاية ( عاماً  66" )صالح الدين رياض السوفاني"فيما قضى الطفل 
الطبية في مخيم اليرموك، وبذلك يرتفع عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء الجوع 

مجموعة العمل من ضحية بحسب احصائيات فريق الرصد والتوثيق في  680والحصار إلى 
 .أجل فلسطينيي سورية
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 آخر التطورات
حذرت مجموعات المعارضة المسلحة في منطقة يلدا أبناء مخيم اليرموك المحاصر من التجول 
في وقت محدد، وذلك لتجهيزها عماًل عسكريًا ضد تنظيم الدولة في المخيم ومنطقة الحجر 

 .األسود
مخيم اليرموك المحاصرين من قبل غرفة عمليات جاء ذلك خالل ورقة ُوزعت على أهالي 

وطالبتهم بالتزام بيوتهم من بعد صالة العشاء وحتى صالة الفجر تمهيدًا لضربات  ،جنوب دمشق
تقوم بها المجموعات المسلحة في يلدا ضد تنظيم الدولة داعش حسب وصف غرفة العمليات، 

 .بة في هذه الفترةوأضافت أنها ُتخلي مسؤوليتها عن كل مدني يتعرض لإلصا

 
جبهة النصرة في مخيم اليرموك من جهة، ومجموعات و  يشار إلى توتر العالقة بين تنظيم الدولة

المعارضة المسلحة في المناطق المجاورة من جهة أخرى، وذلك منذ مطلع نيسان الماضي 
 .عندما اقتحم تنظيم الدولة مخيم اليرموك بمشاركة جبهة النصرة

( 848)حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم يأتي ذلك في ظل 
 .يومًا على التوالي( 438)يومًا، والماء لـ ( 868)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من 

 

 لبنان
عقد تجمع معلمي فلسطينيي سورية مؤتمره التأسيسي في لبنان، " تحديات وآفاق"تحت عنوان 
أكتوبر من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية التجمع الدولي  -تشرين األول 52يوم األحد 

وحضور ثلة من المهتمين وممثلي مؤسسات المجتمع  ،للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية
المدني الفلسطينية واللبنانية، وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية للتجمع من كافة محافظات 

 .لبنان
تأسيسي إقرار النظام الداخلي للتجمع، وانتخاب الهيئة اإلدارية، وتكريم عدد من تخلل المؤتمر ال

 .المؤسسات والهيئات التي ساهمت بإنجاح المؤتمر
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 أهلي عمل لجان
ساهمت لجنة فلسطيني سورية في لبنان بتوزيع مالبس جديدة مقدمة من جمعية الوقفية 

ينية المهجرة من سورية إلى مدينة صور جنوب اإلنسانية على األسر الفقيرة من العائالت الفلسط
عائلة فلسطينية سورية قاطنة في مخيم البرج الشمالي، مخيم  583لبنان، حيث شمل التوزيع 

 .البص، مخيم الرشيدية
 

 مجموعة العمل
ترجمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى اللغة العربية كامل نص بيان االتفاقية 

فوضية األوروبية يوم االثنين، والذي اتفق عليها زعماء االتحاد األوروبي والبلقان التي أعلنتها الم
 .خالل اجتماعهم في بروكسل

نقطة للتعاون بشأن مواجهة تدفق المهاجرين عبر شبه جزيرة البلقان،  61وتتكون الخطة من 
ألف مكان في  633ومن بين التدابير التي تم االتفاق عليها خالل االجتماع، ضرورة توفير 

مراكز االستقبال على طول الطريق من اليونان إلى ألمانيا نصفها في اليونان والنصف اآلخر 
 .على طول طريق البلقان الغربي، وستساعد وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين على إقامتها

ي ومنطقة زعيمًا من االتحاد األوروب 66وقال رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر، إن 
في أزمة الهجرة التي من شأنها " أحادية الجانب"البلقان اتفقوا على االمتناع عن اتخاذ قرارات 

وأضاف أن جميع القادة أكدوا أيضا خالل االجتماع على التزامهم  ،أن تؤثر سلبا على اآلخرين
 .بتبادل المعلومات حول تدفقات الالجئين
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االتفاقية المترجم على مواقعها اإللكترونية مرفقًا بالنص يشار أن مجموعة العمل قد نشرت نص 
 .األصلي باللغة اإلنكليزية

أن تطبيق إتفاقية الحكومة "لعدل السويدي مورغان يوهانسون، وفي السياق أكد وزير الهجرة وا
" مع أحزاب المعارضة حول تشديد قوانين الهجرة، قد تأخذ من الوقت ما ال يقل عن عام كامل

أن فترات اإلنتظار الطويلة التي يتطلبها البت في قضايا اللجوء قد تعرض القادمين "أوضح لكنه 
ونقل الموقع الرسمي " الجدد الى السويد للخضوع الى التشريعات الجديدة عندما يتم تطبيقها

إذا تمكنا من ضغط الوقت، " سيدسفنكسان"لشبكة الكومبس اإلعالمية حديث يوهانسون لصحيفة 
أو  5361ديسمبر / مل بالتشريعات الجديدة سيكون ممكنًا إعتبارًا من شهر كانون األولفإن الع

وكانت الحكومة قد أعلنت اتفاقها مع المعارضة حول " 5361يناير / من شهر كانون الثاني
منح تصريح اإلقامة المؤقتة لثالثة سنوات بداًل من الدائمة، باإلضافة إلى اجراءات جديدة 

وأوضح يوهانسون إنه وحتى ذلك الحين، فأن مصلحة الهجرة ستواصل منحها  تخص الالجئين،
تصاريح اإلقامة الدائمة، ولكن أولئك الذين يصلون الى السويد اآلن، قد تجري معاملتهم وفقًا 

 .للوائح الجديدة بسبب فترات االنتظار الطويلة
وهذا يعني تقريبًا أن قضايا  نة،قد تأخذ أكثر من س فترات االنتظار طويلة اآلن" :وتابع، قائالً 

الجدير ذكره أن " جميع القادمين الى السويد اآلن، سيتم النظر فيها بموجب التشريعات الجديدة
آالف الالجئين الفلسطينيين وصلوا السويد هربًا من أتون الحرب في سورية، من أجل الحصول 

، في حين (بال وطن)لجنسية على اإلقامة الدائمة والجنسية، وُيصنفون على أنهم عديمي ا
يعانون من تأخر إجراءات الحصول على اإلقامة والتي قد استغرقت أكثر من عام عند البعض 

 .منهم
كذلك يجد الالجئون صعوبات كبيرة في تأمين منزل للسكن خاصة أن معظم الالجئين يفضلون 

شكل كبير، فيما تعزوا السكن جنوبي السويد األمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المنازل ب
 .دائرة الهجرة السويدية تأخر صدور اإلقامات لذلك السبب أيضاً 

 
  7102/ أكتوبر  -تشرين األول / 72وأرقام حتى  إحصائيات  فلسطينيو سورية

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في ( 420333)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1333)لبنان، 

 .5362لغاية يوليو 
 .ع سنوات األخيرةألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األرب( 01)أكثر من  •

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
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استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •
( 438)يومًا، والماء لـ ( 868)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 848)لليوم 

 .ضحية( 685)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
ر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي الجيش النظامي يستم: مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 138)
يومًا بعد سيطرة مجموعات ( 863)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه%( 13)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 224)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : يدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماةمخيمات جرمانا والس •

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

 .(خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


