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 "السويد. تحرك قانوني لحّل قضايا رفض اللجوء لعشرات الفلسطينيين"

 بغزة   األونروا مقر أمام سورية فلسطينيي اعتصام  • 
 النيرب مخيم سكان معاناة تزيد الركاب حافالت. واستهتار فوضى • 
 جرمانا مخيم  مدارس يف بكورونا  محتملة إصابات عن بالكشف مطالب • 
 الثامن للعام" جليل أحمد" الفلسطيني  قسريًا تخفي األمنية األجهزة • 



 

 آخر التطورات

ال  حقوق  "مجموعة  تجاه  أعلنت  قانوني  تحرك  عن  السويد"  يف  الفلسطينيين  الجئين 

( الالجئين  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  قضايا  UNHCRاملفوضية  يخص  (.فيما 

 الفلسطينيين التي رفضت السلطات السويدية منحهم حّق اللجوء ىلع أراضيها. 

 

ال مفوضية  إلى  مذكرة  رفع  بصدد  حقوقيين  إن  لها،  منشور  يف  املجموعة  الجئين،  وقالت 

أسباب   لدراسة  التي رفضت  اللجوء  أكبر عدد ممكن من طلبات  إرفاق  إلى  ودعوا املجموعة 

الرفض، ونوهت املجموعة  إلى إرسال الطلبات إلى بريد إلكتروني خصصته لضمها للمذكرة،  

الجديدة بصيغة ملف   الرفض  قرارات  إرسال  إلى ضرورة  املجموعة  وانه سيتم  pdfوشّددت   ،

 ارات غير الواضحة أو مصورة عبر الجوال، استبعاد القر

عدم   من  سورية  من  قادمون  بينهم  السويد  يف  الفلسطينيين  الالجئين  عشرات  ويشكو 

أساس   ىلع  طلباتهم  مع  الهجرة  مصلحة  وتتعامل  واإلقامات،  اللجوء  حق  ىلع  حصولهم 



 

ا الرفض والترحيل يتم  الكثير من قرارات  أن  أو قانوني، حيث  إنساني  تخاذها  سياسي وليس 

 بالجملة ودون النظر الفعلي بالطلبات ودراسة الحاالت بشكل معمق. 

الجدير ذكره أن مجموعة العمل رصدت خالل األعوام السابقة حاالت لالجئين فلسطينيين من  

 سورية رفضت طلبات لجوئهم، وصدور قرارات ترحيل بحقهم. 

من سورية أمام مقر وكالة  يف سياق آخر، اعتصم عدد من الالجئين الفلسطينيين القادمين  

من   للتخفيف  املالية  املساعدات  وتقديم  بحقوقهم  للمطالبة  غزة،  يف  األونروا  الغوث 

منذ   من سورية  الفلسطينيون  منها  حرم  التي  "متابعة    3معاناتهم،  لجنة  بحسب  سنوات، 

 شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة" التي دعت إلى االعتصام. 

مدير   شمالي"  "ماتيوس  الالجئين  وكان  معاناة  بإنهاء  وعد  قد  غزة  يف  األونروا  عمليات 

الفلسطينيين من سورية يف القطاع، عبر التواصل مع دول مانحة لبناء تجمع سكني يجمع  

كل الالجئين من سورية إلى غزة، والبحث عن ممولين لبدل اإليجار، ودمج الالجئين يف بند  

 البطاالت ومتابعة الوضع الصحي لهم. 

( أسرة فلسطينية عادت من سورية إلى قطاع غزة صعوبات معيشية غاية  150الي )وتواجه حو

يف القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة يف سورية، حيث يعانون من عدم قدرتهم ىلع  

 تأمين السكن والعمل وتنعدم مواردهم املالية.

وضى سائقي يف سورية، اشتكى أهالي مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين يف حلب من ف

الحافالت، بسبب استهتارهم يف نقل الركاب من وإلى مخيم النيرب، مما يجبر األهالي ىلع 

الوقوف لساعات بانتظار الحافلة، التي ما إن تصل حتى يتدافع الجميع للحصول ىلع مقعد  

 يقلهم إلى وجهتهم. 



 

التي   املواصالت  بإيجاد حلول جذرية ملشكلة  املعنية  الجهات  األهالي  جانبهم طالب  من 

التخفيف من   إلى املرضى، وبضرورة  الجميع من طالب مدارس وجامعات وعمال  باتت تؤرق 

 معاناتهم فتكاليف إيجار السيارات الخاصة للنقل أثقلت كاهلهم. 

 

جئين الفلسطينيين من إدارة املدارس يف  أما يف ريف دمشق، طالب أهالي مخيم جرمانا لال

وقال   واملعلمين،  الطالب  بين  كورونا  بفيروس  املصابين  عن  والتصريح  اإلعالن  املخيم، 

ناشطون يف رسائل ملجموعة العمل، عدم اإلعالن هو جريمة بحق اهالي الطالب والطالبات  

 وخاصة كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة. 

من ضعف إجراءات الوقاية املتخذة من جائحة كورونا يف املخيم    ويشكو سكان مخيم جرمانا 

واملدارس، وعدم اتخاذ املدارس خطوات مهمة بموضوع النظافة والتعقيم للطالب، وضعف 

 إجراءات الوقائية ملنع انتشار فيروس كورونا يف املخيم. 

( جليل"  دياب  "أحمد  الفلسطيني  الالجئ  اعتقال  السوري  النظام  للسنة  (عام29يواصل  ًا 

طريق خان    68السابعة ىلع التوالي، وكانت قوات األمن السوري قد اعتقلت جليل ىلع حاجز  



 

وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وهو من أبناء مخيم خان    25/6/2013دمشق بتاريخ    - الشيح  

 قسم الكيمياء.  -الشيح لالجئين الفلسطينيين، وكان طالبًا يف جامعة دمشق 

العم  مجموعة  )وتشير  توثيق  استطاعت  أنها  إلى  السجون  1797ل  فلسطيني يف  معتقل   )

 السورية ال يعلم عن مصيرهم شيء.

 


