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ترحيل المجموعة األخيرة من الالجئين الفلسطينيين السوريين "
 "المحتجزين في سجن كرموز إلى فرنسا

   

 
 

 قوات النظام السوري تستهدف المنفذ الوحيد لمخيم خان الشيح 

  ًإغاثياً يستهدف أبناء مخيم اليرموك والحسينيةقافلة المرحمة تجّهز مشروعا 

 أزمات معيشية ضاغطة يعيشها سكان مخيم الرمل في الالذقية. 

 لبنان يصدر قراراً بتجديد إقامات فلسطينيي سورية بشكل مجاني 

 تقرير مشترك يدعو إلى إدراج فلسطينيي سورية بلبنان في خطة التمويل الدولي 

 ون من غياب كامل للمساعدات المقدمة من خالل فلسطينيو سورية في تركيا يشتك
 الجهات الرسمية
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 مصر
رّحلت السلطات المصرية المجموعة األخيرة من الالجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في 

يومًا من االحتجاز بتهمة الهجرة غير الشرعية،  263سجن كرموز إلى فرنسا، وذلك بعد مرور 
سويد وفرنسا قد استقبلت مجموعات من سجناء كرموز بينهم النساء وكانت كل من ألمانيا وال

واألطفال وعلى دفعات، وبذلك أُغلق ملف سجن كرموز بعد معاناة كبيرة عاشها الالجئون 
 .الفلسطينيون بعد فرارهم من ويالت الحرب السورية ومحاولتهم الوصول إلى أوروبا

الجئًا فلسطينيًا من سورية، وذلك بعد أن " 66"يشار أن السلطات المصرية قد قامت باعتقال 
حيث وقعوا ضحية  ،احتجزتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا انطالقًا من الشواطئ التركية

لعملية نصب من قبل المهربين الذين تركوهم على أحد الجزر قبالة الشواطئ المصرية، والتي 
 .قامت السلطات المصرية باعتقالهم منها

 
 التطورات آخر

قامت قوات النظام السوري يوم أمس باستهداف الطريق الواصل بين مخيم خان الشيح وزاكية، 
 ،(721الفوج )وذلك بالعيارات النارية من عربة الشيلكا المتواجدة في موقع الجيش السوري بـ 

 سقوط عدة قذائف مدفعية على محيط معملو  تزامن ذلك مع تمشيط المزارع المحيطة بالفوج
 .نستلة

خان الشيح الشريان الوحيد الذي يغذي أبناء المخيم مع استمرار انقطاع -ويعتبر طريق زاكية
 .هو األخطر بالنسبة لألهالي حيث يتعرض دومًا الستهداف الجيش السوري و  جميع الطرق،

قد سقط العديد من أبناء المخيم ضحايا خالل مرورهم عليه حتى أطلق أبناء المخيم عليه 
ضحية من سكان مخيم خان الشيح  747، وكانت مجموعة العمل قد وثقت "الموت طريق "

 .قضوا خالل أحداث الحرب في سورية
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وفي الالذقية يعيش أهالي مخيم الرمل في الالذقية حالة من الهدوء وسط استمرار معاناتهم 

إلى غالء إيجارات االقتصادية حيث يشتكي األهالي من ارتفاع أسعار المواد التموينية، إضافة 
 .يشار أن مخيم الرمل يستقبل عددًا من نازحي المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة ،المنازل

وفي سياق مختلف تستعد قافلة المرحمة بالتعاون مع الهيئة الخيرية لتفيذ مشروع إغاثي، 
أبناء مخيم الحسينية بريق و  يستهدف أبناء مخيم اليرموك النازحين في منطقة يلدا ومنطقة الزاهرة

علبة حليب أطفال نصفها سُيوزع في  4444و سلة غذائية 4444حيث جهزت القافلة .دمشق
يشار أن فلسطيني .مخيم الحسينية، كما ستساهم الحملة في إعادة اإلعمار في مخيم الحسينية

م، وانتشار سوريا يعيشون أوضاعًا مأساوية جراء استمرار الحرب وتهجير معظمهم عن مخيماته
البطالة وغالء األسعار وضعف الموارد المالية، مما اضطر العديد من العائالت ألن تنتظر 

 المساعدات الموزعة عليهم بعد أن تحولت لمصدر رزقهم الوحيد
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 لبنان
دعت المديرية العامة لألمن العام اللبناني الالجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين على أراضيها 

شرعية أو غير شرعية المخالفين لنظام اإلقامة، التقدم من مراكز األمن العام لتسوية  بصورة
 .تشرين األول ــ أكتوبر الحالي/ 34أوضاعهم مجانًا وذلك إعتبارًا من 

وذكرت مديرية األمن العام اللبناني أنه سيتم تسوية أوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين 
خالفين لنظام اإلقامة من خالل منحهم إقامة مؤقتة لمدة ثالثة أشهر الداخلين بصورة شرعية والم

ولمرة واحدة فقط دون تدريكهم أية رسوم بعد ضم المستندات المطلوبة ووفق اآللية المعتمدة 
 .لتجديد إقامة الفلسطينيين الالجئين في سوريا المجانية

بنان يعانون من وضع ألف الجئ فلسطينيي سوري في ل 46تجدر اإلشارة إلى أن حوالي 
قانوني غير واضح حيث كان األمن العام اللبناني يرفض تمديد اإلقامة للعديد من الالجئين 
الفلسطينيين السوريين بحجة غياب التعليمات الضابطة لذلك، ويذكر أن لبنان أصدر في الفترة 

ريين إلى أراضيه، كما السابقة العديد من القرارات التي تحد من دخول الالجئين الفلسطينيين السو 
أن األمن العام اللبناني قام بترحيل عدد من الالجئين الفلسطينيين إلى سورية، بحجة إلقاء 
القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر بتأشيرات سفر مزورة إلى إحدى البلدان العربية، وبشكل عام 

تزيد من معاناتهم التي  يعاني فلسطينيو سورية في لبنان من أزمات قانونية واقتصادية كبيرة
 .بدأت بعد أن اضطروا إلى ترك مخيماتهم بسبب الحصار وأعمال القصف المتكررة

 
في غضون ذلك دعا تقرير أعدته كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت ووكالة 

ة للعيش دراسة لهشاشة وضع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوري"تحت عنوان  (األونروا)
إلى ادراج فئة من الالجئين منسية في معظم األحيان في خطة التمويل الدولي في أية " في لبنان

كما سلط التقرير الضوء على الهشاشة التي يعاني منها فلسطينيي  ،خطة طوارئ لمعالجة األزمة
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 سورية في لبنان، إلى ذلك قدم التقرير معلومات عن ظروف عيش الالجئين الفلسطينيين
االقتصاد، والتعليم، واألمن الغذائي، والصحة، : القادمين من سورية في القطاعات الثمانية التالية

والحماية، والسلع غير الغذائية، والمأوى، والماء، فضال عن الصرف الصحي والنظافة العامة، 
 .هموذلك بهدف المساعدة على وضع أنشطة برمجية فعالة ومحددة األهداف للتخفيف من معانات

، حيث جرى تكييفها مع "التقويم لهشاشة الالجئين السوريين في لبنان"فيما استندت الدراسة إلى 
السياق الخاص باألونروا عبر استخدام األدوات نفسها، وجمعت البيانات من جميع الالجئين 

روا الفلسطينيين المسجلين القادمين من سوريا إلى لبنان عن طريق استطالع أجرته وكالة األون
ألف عائلة مرجحة أنها تعيش في  76من نحو )عائلة  73126وشمل عينة من  3474في آب 

شخصًا يعيشون داخل وخارج مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان  44331أو  (لبنان
في المئة من عائالت الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى  64يعيش نحو  73وعددها 

واحدة أخرى على األقل في نفس المنزل، وتعيش الشريحة األكبر من هؤالء لبنان مع عائلة 
 .الالجئين الفلسطينيين في صيدا داخل المخيمات وخارجها

في حين رافق التقرير عرض تصويري للبيانات يظهر اعتمادًا متزايدًا على المساعدات النقدية 
ًً عن المخا طر والتأثيرات المترتبة عن عدم وما ينجم عن ذلك من آليات تأقلم سلبية، فضاًل

 .توافر منازل شرعية صالحة للعيش لعائالت الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان
 

 ياترك
يعاني الالجئون الفلسطينيون في تركيا من غياب كامل للمساعدات المقدمة من خالل الجهات 

الالجئين، وال يحصلون على المساعدات إال عبر الرسمية كاألونروا والمفوضية العليا لشؤون 
التواصل الشخصي مع الجمعيات الخيرية التركية أو بعض الجمعيات السورية، علمًا بأن 
الجمعيات السورية عمومًا نشاطها في الغالب موّجه إلى السوريين فقط، وهناك جمعيات محدودة 

، وبعض (فيدار)للتضامن مع فلسطين  جدًا تساعد الفلسطينيين خصوصًا، مثل الجمعية التركية
 .البلديات التركية بنحو محدود

لذلك، إن هناك فجوة .وتتسم تركيا بغالء المعيشة مقارنًة بمستوى المعيشة للقادمين من سورية
عميقة بينهما، كذلك إن التدفق الضخم للسوريين إلى تركيا أدى إلى موجة ارتفاع في األسعار 

يجارات المنازل، األمر الذي فاقم المعاناة كثيرًا وجعل العديد من العوائل تعيش على الفتات  وا 
وتبحث عن فرصة عمل بأبخس األثمان لتأمين الخبز فقط، أو تضطر إلى حرمان األطفال من 
التعليم، بهدف تشغيلهم، أو لعدم القدرة على تسديد تكاليف الدراسة، فضاًل عن عدم قدرة العديد 
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منازل للسكن، ما دفعهم إلى السكن التشاركي مع عوائل أخرى، أو  من العوائل على استئجار
 .السكن في محال تجارية أو أقبية ال تصلح للسكن البشري 

 
 8102/ أكتوبر  -تشرين األول / 82فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا في  (460444)الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن و (15,500)  •
" األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة  (6444)لبنان، 

 .3476لغاية يوليو 
 .ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات األخيرة (26)أكثر من  •
موعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومج: مخيم اليرموك •

 (448)يومًا، والماء لـ  (878)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من  (948)لليوم 
 .ضحية (792)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .ى التوالييومًا عل (174)

يومًا بعد سيطرة مجموعات  (877)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه

 .من مبانيه (%14)أيام النقطاع المياه عنه ودمار حوالي  (666)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع : 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 


