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 2634: العدد
10-01-2020 

 "األونروا: فلسطينيو سورية باألردن يواجهون شدائد اجتماعية واقتصادية"

 السويد: الفلسطينيون المرفوضة طلبات لجوئهم يعتصمون في يوتوبوري •

 ( فلسطينياً سورياً غرقوا على طرق الهجرة منذ بدء األحداث السورية 56) •

 هيئة فلسطينيي سوريا لإلغاثة توزع مساعدات غذائية شمال سورية  •



 

 آخر التطورات

قال القائم بأعمال المفوض العام لوكالة األونروا "كريستيان سو ندرز" "إن الالجئين الفلسطينيين  
ون من سورية، يواجهون شدائد اجتماعية واقتصادية في ظل تضاؤل في األردن بمن فيهم القادم

 .فرص العمل، وال سيما للنساء والشباب"

وأضاف في رسالة نهاية العام "على الرغم من البيئة السياسية الصعبة والظروف االجتماعية  
بهم، نساًء  واالقتصادية القاسية، فإن الشعور بالكرامة لدى الالجئين الفلسطينيين الذين التقيت 

 .ورجااًل وأطفااًل، وعزيمتهم وسعة حيلتهم تدهشني دومًا"

 
وتشير الوكالة أن سياسة االردن الرسمية لم تسمح لالجئي فلسطين القادمين من سورية الدخول 

، والعديدين منهم ممن استطاعوا الدخول إلى األردن قد 2013لألردن منذ كانون الثاني من عام 
نظامية، األمر الذي يعمل بالتالي على مفاقمة وضعهم الهش، منوهة أنهم  فعلوا ذلك بطريقة غير 

يعيشون في خوف دائم من أن تتم إعادتهم قسريًا ويعانون من محدودية الحركة وسبل الوصول 
 .للفرص الوظيفية والخدمات واإلجراءات المدنية والقانونية"

ية في األردن" إلى أن الالجئين  من جانبها أشارت مجموعة العمل في تقريرها "فلسطينيو سور 
( ألف الجئ يعيشون حياة  18الفلسطينيين من السوريين في األردن والذي يزيد تعدادهم عن ) 

قاسية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل  
 األردن، وسياسة التقليصات التي تتبعها وكالة األونروا تجاههم. 

 



 

د المهجر، اعتصم الجئون فلسطينيون رفضت طلبات لجوئهم في السويد في ساحة  في بال
غوستاف أدولف بمدينة يوتوبوري، احتجاجًا على الطريقة التي تتعامل فيها مصلحة الهجرة مع  

 طلبات اللجوء للفلسطينيين. 

النظر  ويطالب المعتصمون الفلسطينيون بإنصافهم بمختلف فئاتهم ودولهم القادمين منها، بغض 
 عن اختالف تصنيفاتهم القانونية، ومنحهم حق اللجوء وإقامات في السويد.

 
ويشكو عدد كبير من الفلسطينيين في السويد بينهم قادمون من سورية من عدم حصولهم على  

 سنوات. 10حق اللجوء واإلقامات رغم مكوث عدد منهم أكثر من 

ن في السويد"، أن مصلحة الهجرة تتعامل مع  وقالت ناشطون في رابطة "طالبي اللجوء الفلسطينيي
طلباتهم على أساس سياسي وليس إنساني أو قانوني، حيث أن الكثير من قرارات الرفض 

 والترحيل يتم اتخاذها بالجملة ودون النظر الفعلي بالطلبات ودراسة الحاالت بشكل معمق.

ت لالجئين فلسطينيين من  الجدير ذكره أن مجموعة العمل رصدت خالل األعوام السابقة حاال
 سورية رفضت طلبات لجوئهم، وصدور قرارات ترحيل بحقهم. 

وفي ملف الهجرة، قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه  
( الجئًا من فلسطينيي سورية قضوا غرقًا على طرق الهجرة، غالبيتهم قضى  56استطاع توثيق )

لهم إلى الدول األوروبية مضيفًا أن غالبية الضحايا من النساء واألطفال خالل محاوالت وصو 
 وكبار السن. 



 

حيث قضى بعضهم قبالة الشواطئ الليبية خالل محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، والبعض قضوا 
في بحر مرمرة خالل محاولتهم الوصول إلى اليونان، والجئ واحد غرق في نهر العاصي خالل  

 األراضي التركية من سورية. محاولته دخول 

وزعت هيئة فلسطينيي سورية لإلغاثة والتنمية مساعدات غذائية على العائالت   آخر،في سياق 
 الفلسطينية والسورية النازحة في عدد من المناطق شمال سورية. 

خاروفًا بين عقيقة وذبيحة وطبخت ووزعت على األسر الفلسطينية   14ففي عفرين جهزت الهيئة 
ف المدينة، وفي مخيمات بلدة حربنوش بريف معرة النعمان وزعت الهيئة وجبات غذائية  في ري

 على األسر المهجرة.

أما في مخيمات بلدة كللي بريف إدلب وزعت الهيئة وجبات غذائية، وركب فريقها عدد من الخيام  
لعاجلة التي  للمهجرين قسرًا من ريف مدينة معرة النعمان، وذلك استكمااًل لحملة المساعدات ا

 أطلقتها المؤسسة. 

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون والسوريون في الشمال السوري من أوضاع إنسانية ومعيشية  
غاية في القسوة في ظل شح المساعدات اإلغاثية، وتجاهل وإهمال الجهات المعنية والدولية 

 ألوضاعهم المزرية. 

 


