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 3 ...........................................................................................................................................التقرير مقدمة

 5 ......................................................................................................................................... التقرير منيجية

ٌٌن الالجئٌن أعداد  6 ................................................................... 2013 عام الدول بعض إلى سورٌا من القادمٌن الفلسطٌن

 UNHCR DATABASE ........................................................................................... 6: المصدر-(1) رقم الجدول

ٌٌن الالجئٌن أعداد  8 ..................................... 2013 و 2012 عامي في الصناعية 44 الـ الدول إلى سورٌا من القادمٌن الفلسطٌن

ٌٌن الالجئٌن أعداد  01 .................................................. 2013 و 2012 عامي بين أوربا قارة إلى سورٌا من القادمٌن الفلسطٌن

ٌٌن الالجئٌن أعداد  00 ........................................... 2013 و 2012 عامي بين األوربي االتحاد إلى سورٌا من القادمٌن الفلسطٌن

 الـ الصناعية الدول ضمن ربعي بشكل 2013 عام خالل سورٌا من القادمٌن الفلسطٌنٌٌن جئٌنالال قبل من المقدمة المجوء طمبات أعداد
44.................................................................................................................................................... 01 

ٌن جئٌنالال قبل من المقدمة المجوء طمبات أعداد  02 .......... أوربا ةقار  ضمن ربعي بشكل 2013 عام خالل سورٌا من القادمٌن الفلسطٌٌن

ٌٌن الالجئٌن قبل من المجوء طمبات أعداد ٌن  03 ............األوربي االتحاد ضمن ربعي بشكل 2013 عام خالل سورٌا من القادمٌن الفلسط

ٌن الالجئٌن أعداد حول المؤشرات و ألرقاما بعض  04 ......................... السويد في الراهنة األزمة خالل سورٌا من القادمٌن الفلسطٌٌن

 خالل السويد في الراهنة ورٌةالس األزمة خالل سورٌا من القادمٌن الفلسطٌنٌٌن الالجئٌن من المجوء طالبي حول مؤشرات و إحصائيات
 05 ....................................................................................................................... 2014() عام من األول الربع

 06 .................................................()الحالي العام من األول الربع خالل السويد في السوري لمفمسطيني الممنوحة اإلقامات أعداد

 07 .................................................. الماضية الثالثة األسابيع خالل السويد إلى سوريا من القادمين الفمسطينيين الالجئين أعداد

 08 ........................................................................................................................................ التقرير خاتمة

 11 .......................................................................................................................... لمتقرير المرجعية ادرالمص
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 مقدمة التقرير

 

إلبحار من اإلسكندرية في مصر، و من بنغازي في ليبيا، عبر عشرات الرحالت باتجاه السواحل لعادت رحالت قوارب الموت 
في ما يتعمق باليجرة غير الشرعية، إلى التساىل  الجنوبية إليطاليا، التي دفعتيا أزمتيا االقتصادية، و التحديات التي تواجييا

مع الالجئين الواصمين إلييا. ومن مظاىر التساىل، عدم االىتمام بالحصول عمى البصمة المفروضة من قبل االتحاد األوربي 
ا الواقع تدفقت عمى كل دولة يصميا الجئ. وىو ما يحتّم عمى ىذه الدول المسؤولية المباشرة عن رعاية الالجئين. و في ظل ىذ

أعداد كبيرة من الالجئين الفمسطينيين السوريين باتجاه أوربا الشمالية، و كان لمسويد نصيب األسد في ىذه الموجات، فنظرًا 
لمسمعة الحسنة لنظام المجوء الذي ترعاه السويد من جية، و إلى وجود أقارب منذ فترة قديمة لكثير من العائالت من جية 

سويد العدد األكبر من الالجئين الفمسطينيين السوريين، و زاد في ذلك قرار صدر عن مصمحة اليجرة أخرى، استقبمت ال
 ، يوصي بمنح المجوء الكامل ألي الجئ يصل من سوريا.2013أيمول / سبتمر  3، بتاريخ Migrationsverket(1)السويدية 

ة الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا زمنًا طوياًل. عمى األغمب ستبقى قصص اليجرة بالقوارب، "قوارب الموت"، في ذاكر 
، 2013تمك الرحالت التي انطمقت بكثافة من سواحل اإلسكندرية ومن سواحل ليبيا إلى إيطاليا والسّيما في شيرأيار / يونيو 

التراجيديا التي مازالت فكانت ىناك تراجيديا أخرى يعيشيا السوريون عمى طرق التيريب واليجرة غير الشرعية، بعيدًا عن 
مستمرة في سوريا. ومع بداية تدفقيم عبر البحر بدأت عمميات اإلنقاذ في سواحل المتوسط، والسّيما قبالة شواطئ مالطا 
يطاليا. وقد ُسجمت عمميات غرق لكثير من القوارب المتجية إلى إيطاليا من مصر وليبيا، ىذا ماعدا االنتياكات التي ُسجمت  وا 

ئين الفمسطينيين والسوريين الذين امتطوا "قوارب الموت"، كانتياكات خفر السواحل المصري وخفر السواحل الميبي، بحق الالج
 فكانت عمميات الترحيل إلى سوريا إجبارية لكل من ُيمقى القبض عميو مياجرًا باستخدام ىذه القوارب إلى الدول األوربية.

، استنزفت مدخرات األسر عبر العديد من السنيين. ومن خالل دراستنا  قدرنا و اليجرة من خالل البحر، المكمفة في الروح
 18026(2)إجمالي المبالغ التي حصل عمييا "تجار الموت"، الذين يمتينون تيريب الناس في كل من مصر و ليبيا، بنحو

                                                                 
تفضل بزٌارة الموقع  ،من خالل الموقع الرسمً لمصلحة الهجرة السوٌدٌة ،لومات و اإلحصائٌات حول قوانٌن الهجرة السوٌدٌةقرأ المزٌد من المعا( 1)

ً من قام بالهجرة من السوراتم ( 2) و حتى  1101منذ عام  ،ٌٌن و الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن من خالل قوارب الموت عبر مصر و لٌبٌاحتساب إجمال

 كماٌلً: ،1103الشهر الخامس من عام 

 السواحل الجنوبٌة إلٌطالٌا. ،من سورٌا عبر قوارب الموت من مصر و لٌبٌا إلى سواحل صقلٌة ا  شخص 471حو ن: هاجر  1101عام 

 من سورٌا. ا  شخص 01713حو ن: هاجر  1102عام 

 من سورٌا. ا  شخص 0814و حتى الشهر الخامس :  1103عام 

فإن ترجمة المعلومات من اإلٌطالٌة إلى  ،و من أجل األمانة العلمٌة ،باللغة اإلٌطالٌة ،5الصفحة  ،منقولة من تقرٌر إٌطالً ،و المعلومات ،))هذه األرقام

 .L’UltimaSpiaggia"تقرٌر بعنوان ال; translate.google.com ستخداماالعربٌة تمت ب
DallaSiriaall’Europa،  
in fugadallaguerra." .)) 

  : ; وعلى الرابط التالً
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رحمة الواحدة ىو . حيث كان متوسط عدد الركاب ضمن ال2014و حتى الشير الخامس من عام  2012شخصًا من عام 
شخص، و الوسيمة المستخدمة كانت قوارب صيد ميترئة و ال تصمح لمسفر اآلدمي، وال الحيواني إن توخينا الدقة.  300تقريبًا 

$ لمرحمة الواحدة من مصر أو  2250(4)، ويدفع الفرد سعر متوسط يبمغ(3))ُيطمق عمى ىذه القوارب بالميجة المصرية اسم بابور
واحل صقمية. ونقدر أن إجمالي المبالغ المتحصل عمييا من األشخاص القادمين من سوريا و المياجرين في ليبيا و حتى س

 .(5)$ 40،558،500البحر تقريبًا 

من سوريا أن نفصل التقارير (6)يبقى أن نسجل مالحظة: أننا قررنا في سياق إعدادنا لتقاريَر إحصائية عن الالجئين الفمسطينيين
صة بالالجئين الفمسطينيين عن الخاصة بالالجئين السوريين، عمى الرغم من أن الالجئين الفمسطينيين اإلحصائية الخا

، ألسباب منيا: كونيم يتبعون إلى (7)السوريين، الذين عادوا لتكبد معاناة لجوء جديد، ىم جزء ال يتجزأ من الالجئين السوريين
، في مناطق عمميا )الضفة الغربية، قطاع غزة، األردن، سوريا، UN”(8)”وصاية "وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين

لبنان(، بينما يكونون تحت وصاية مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين خارج ىذه المناطق، وغالبًا يجري التعاون بين 
، كونيم يمثمون (9)في فمسطين الوكالتين الدوليتين بخصوصيم. لخصوصية حقيم الوطني بالعودة إلى ديارىم التي أخرجوا منيا

ن كانوا بكل ما عدا ذلك إجرائيًا، من أوراق ونفوس ومعامالت وحقوق ممكية فردية،  سياسيًا عبر "منظمة التحرير الفمسطينية"، وا 
 مساوين لمسوريين. 

الدول يين في بعض يحتوي التقرير الذي بين أيديكم  عمى مؤشرات و أرقام إحصائية و تحميمية ألعداد الفمسطينيين السور 
يم األمم المتحدة الوصية عمييم تمقدمفة توزع الالجئين الفمسطينيين، وفي تاحة الفرصة ألطراف مختمفة من معر وربية. إلاأل

 ومنظمة التحرير الممثل الشرعي ليم.
                                                                                                                                                                                                                 

-siria-dalla-spiaggia-lultima-children-the-children/save-syrian-for-resort-last-info.eu/the-http://www.west

2014-guerra-dalla-fuga-in-alleuropa/ 
 

و ال تصلح ،لمٌاه اإلقلٌمٌةوهذه القوارب تُستخدم للصٌد ضمن ا ،ن على قوارب الصٌدون المصرٌومصطلح البابور :وهو مصطلح ٌُطلقه الصٌاد (3)

 متر. 4و عرض  ،متر 14وهً بطول  ،041ستٌعابٌة لهذه القوارب تقرٌبا  ن الطاقة االإحٌث  ،للسفر

 $ من مصر.2111و سعر  ،$ من لٌبٌا0411حٌث إن األسعار تراوحت بٌن  ،( تم احتساب سعر متوسط للشخص الواحد4)
 . $1141ومتوسط السعر للشخص الواحد هو  ،07115مهاجرٌن من خالل قوارب الموت : حتساب هذا الرقم كماٌلً: إجمالً الاتم  (5)

ورٌة ( ٌمكن العودة لكتاب "الالجئون الفلسطٌنٌون فً المحنة السورٌة" للباحثٌن ٌوسف زٌدان وٌوسف فخر الدٌن، الصادر عن مركز دراسات الجمه6)

 http://goo.gl/wM2dZ0ن فً سورٌا حتى فترة إصدار الكتاب: الدٌمقراطٌة، لالطالع على أوضاع الالجئٌن الفلسطٌنٌٌ
( ٌمكن العودة لكتاب "الالجئون الفلسطٌنٌون فً المحنة السورٌة" للباحثٌن ٌوسف زٌدان ووٌوسف فخر الدٌن، الصادر عن مركز دراسات 7)

 http://goo.gl/wM2dZ0صدار الكتاب: حتى فترة إالالجئٌن الفلسطٌنٌن فً سورٌا الجمهورٌة الدٌمقراطٌة، لالطالع على أوضاع 

 
لتقدٌم المعونة لالجئٌن  0837أسست األمم المتحدة منظمة تسمى "هٌئة األمم المتحدة إلغاثة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن" فً نوفمبر/ تشرٌن الثانً ( 8)

ً تقدم لهم من طرف المنظمات غٌر الحكومٌة وبعض منظمات األمم المتحدة األخرى. وفً الفلسطٌنٌٌ دٌسمبر/ كانون أول  7ن وتنسٌق الخدمات الت

، تأسست وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن )األونروا( لتعمل كوكالة مخصصة (211ب قرار الجمعٌة العامة رقم )وبموج 0838

 .، على أن تجدد والٌتها كل ثالث سنوات لغاٌة إٌجاد حل عادل للقضٌة الفلسطٌنٌة. ومقرها الرئٌسً فً فٌٌنا وعّمانومؤقتة
 
"، الصادر عن الوكالتٌن: والالجئٌن الفلسطٌنٌٌن( ٌمكن لمعرفة المزٌد االطالع على تقرٌر "األمم المتحدة 9)

http://www.unrwa.org/userfi les/2010030116821.pdf 

 

http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
http://www.west-info.eu/the-last-resort-for-syrian-children/save-the-children-lultima-spiaggia-dalla-siria-alleuropa-in-fuga-dalla-guerra-2014/
http://goo.gl/wM2dZ0
http://goo.gl/wM2dZ0
http://www.unrwa.org/userfiles/2010030116821.pdf
http://www.unrwa.org/userfiles/2010030116821.pdf
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 ، ىو خطوة ول المذكورةعن الالجئين الفمسطينيين القادمين إلى مجموع الدبين يديكم، كما نشير إلى أن التقرير األول الذي 
لدينا كل األسباب لمعرفة أنيا بحاجة إلى مزيد من التطوير والتدقيق، وليذا اليدف نمد يدنا لكل الجيات الميتمة بموضوع 

لالجئين رسم خريطة سكانية جديدة التقرير لتطويره، واستكمال الجوانب الناقصة فيو، خدمة لمالجئين، وضمن طموحنا ل
 الفمسطينيين. 

 

 نهجية التقريرم

حصائيات المستخرجة من المكاتب المركزية لكل اإلو التحميل الوصفي لمبيانات و  عتمد ىذا التقرير عمى المنيج االستقرائي،ا
 بعنوان : 2013ضمن تقريرىا المصدر في عام   UNHCRو منظمة الـ  بمد،

untries))Levels and Trends in Industrialized Co-((UNHCR Asylum Trends 2013 
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 3102دول عام البعض  الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلىأعداد 

 

 العدد الدولة العام
2013 Australia 1630 
2013 Austria 253 
2013 Bulgaria 541 
2013 Canada 129 
2013 Czech Rep. 21 
2013 Denmark 418 
2013 Finland 24 
2013 France 223 
2013 Germany 541 
2013 Greece 28 
2013 Italy 7 
2013 Netherlands 216 
2013 Norway 532 
2013 Poland 25 
2013 Romania 9 
2013 Sweden 6921 
2013 Switzerland 21 
2013 United Kingdom 334 
2013 United States 88 

 UNHCR DATABASE: المصدر-(0الجدول رقم )
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 3102و  3103الصناعية في عامي  44الدول الـ  الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلىأعداد 

 

 

 نسبة التغير المجموع 2013 2012
4 377 11 973 16 350 174% 

 UNHCR DATABASE:المصدر-(2الجدول رقم )
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 3102و  3103قارة أوربا بين عامي  ادمين من سوريا إلىالالجئين الفلسطينيين القأعداد 

 

 

2012 2013 
3 716 10 125 
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 2013و  2012أعداد الفلسطٌنٌٌن السورٌٌن ضمن قارة أوربا فً عامً 
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 3102و  3103االتحاد األوربي بين عامي  إلىالالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا عداد أ

 

 

 المجموع 2013 2012
3 423 9 569 12 992 
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بشكل  3102خالل عام الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا من قبل أعداد طمبات المجوء المقدمة 
 44ربعي ضمن الدول الصناعية الـ 

 

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول
        1 902          1 880          4 175          4 016        11 973  
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 44بشكل ربعي ضمن الدول الصناعية الـ  2013خالل عام سوريا 
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بشكل  3102خالل عام جئين الفلسطينيين القادمين من سوريا من قبل الالأعداد طمبات المجوء المقدمة 
 ربعي ضمن قارة أوربا

 

ع الثانيالرب الربع االول  المجموع الربع الرابع الربع الثالث 
        1 085          1 190          3 923          3 927        10 125  
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شكل ربعي ب 3102خالل عام  الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريامن قبل أعداد طمبات المجوء 
 وربيتحاد األضمن اال 

 

 

 المجموع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع االول
           991          1 110          3 696          3 772          9 569  
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في  الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا خالل األزمة الراهنةرقام و المؤشرات حول أعداد بعض األ
 السويد

 

 

 المجموع نساء رجال العام
3100 740 268 0019 
3103 0448 840 3389 

 
 
 

 حصاء السويدي:المصدر : تم تجميع ىذه األرقام من المكتب المركزي لإل-(8رقم)الجدول 
http://www.scb.se/default____2154.aspx 

 
 

 

(8الشكل رقم )  

 

http://www.scb.se/default____2154.aspx
http://www.scb.se/default____2154.aspx
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في  الراهنة السورية الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا خالل األزمةإحصائيات و مؤشرات حول طالبي المجوء من 
 3104(10)ول من عام السويد خالل الربع األ

 

 

أوالد مع  نساء رجال العام
 (11)أهمهم

أوالد بدون 
 (12)أهمهم

 52 368 246 656 3104الربع األول من العام 
 

 

 Migrationsverketالمصدر : مصمحة اليجرة السويدية  –( 9الجدول رقم)

 

 

 

 

الشكل رقم  (9)

 

 

 

                                                                 
رابط النشرة ،لكترونًحصائٌة التً تقوم مصلحة الهجرة السوٌدٌة بنشرها على موقعها اإلحصائٌة من خالل النشرات الربعٌة اإلتم تجمٌع هذه اإل (10)

 تفضل بزٌارته :،التالًموجودة على الرابط  1103ول من العام حصائٌة للربع األاإل

1d166d1aab/1399275192690/Inkomna+ans%C3%Bhttp://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e614310
+Applications+for+asylum+received+2014.pdf-6kningar+om+asyl+2014+ 

 

 و حضانتهم.أوالد على األ و من له الوصاٌة القانونٌةأالمقصود بـ أوالد مع أهلهم: وهم الذٌن جاؤوا مع أحد والدٌهم  (11)

 و حضانتهم.أوالد على األ و من لٌس له الوصاٌة القانونٌةأهم الذٌن جاؤوا مع أحد لٌس والدٌهم المقصود بـ أوالد بدون أهلهم: و (12)

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1399275192690/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1399275192690/Inkomna+ans%C3%B6kningar+om+asyl+2014+-+Applications+for+asylum+received+2014.pdf
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 (13)ول من العام الحاليالسوري في السويد خالل الربع األ قامات الممنوحة لمفمسطينيأعداد اإل

القرارات الصادرة 
بمنح االقامات 

 (14)الدائمة

قامات الممنوحة اإل
 (15)الفعمية

قامات اإل
 (16)المرفوضة

القرارت التي تحول 
بحسب اتفاقية 

 (17)دبمن

 (18)قرارت أخرى

0956 0586 97 347 44 
 أشهر. 4متوسط منح االقامة الدائمة في السويد هي فترة 

 

 Migrationsverketمصمحة اليجرة السويدية المصدر :  –( 10الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (10الشكل رقم)

                                                                 
رابط  ،لكترونًحصائٌة التً تقوم مصلحة الهجرة السوٌدٌة بنشرها على موقعها اإلحصائٌة من خالل النشرات الربعٌة اإلتم تجمٌع هذه اإل (13)

 تفضل بزٌارته: ،موجودة على الرابط التالً 1103حصائٌة للربع االول من العام النشرة اإل

d166d1aad/1399275048494/Avgjorda+asyl%C3%http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101

+Asylum+desicions+2014.pdf-A4renden+2014+ 
 

ً صدرت بحق المقصود بقرارت منح اإل (14) أي بمعنى موافقة الهجرة  ا  وقد ٌكون هذا القرار إٌجابٌ ،صحابهاأقامة الدائمة: و هً تلك القرارات الت

 قامة للشخص.أي بمعنى عدم موافقة الهجرة السوٌدٌة على منح اإل ا  ٌكون القرار سلبٌ و قد ،قامة الدائمةالسوٌدٌة على منح اإل

ً توافق بنسبة المقصود باإل (15) ً القرارت الت ال ٌمكن  و ،قامة الدائمة ضمن السوٌد% على منح الشخص اإل011قامات الممنوحة الفعلٌة: و ه
 الطعن بهذا القرار ألنه قرار إٌجابً.

و ٌمكن الطعن بهذا  ،قامة الدائمة ضمن السوٌد للشخص% على عدم منح اإل011قامات المرفوضة: و هو القرار الذي ٌوافق بنسبة إلالمقصود با (16)
 القرار لدى المحكمة العلٌا التابعة للهجرة السوٌدٌة. 

ً تخضع التفاقٌة دبلن: و هً  (17) فإن الشخص  ،وربً قبل دخول السوٌداد األي بصمة أصابع ضمن االتحأذا كان للشخص إالمقصود بالقرارت الت
ً له بصمة أصابع فٌها   قامة ضمن السوٌد.و الموافقة على منحه اإلأٌنتظر قرار مصلحة الهجرة إما بترحٌله إلى الدولة الت

ً صدرت بحق أصحابهاالقرارات األ (18)  ه.ئص بسحب طلب لجوو قام الشخ ، ا  و سلبٌأ ا  ٌجابٌإو قد ٌكون القرار  ،خرى: و هً القرارات الت

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aad/1399275048494/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2014+-+Asylum+desicions+2014.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aad/1399275048494/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2014+-+Asylum+desicions+2014.pdf
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 سابيع الثالثة الماضيةخالل األ إلى السويدالقادمين من سوريا الفمسطينيين الالجئين أعداد 

: دخل 2014-04-20إلى تاريخ  2014-04- 14و الذي ىو من تاريخ  2014من العام  السادس عشرسبوع األ  -
 .اً شخص 70يقارب  ماين من سوريا القادمالفمسطينيين الالجئين إلى السويد من 

: دخل إلى  214-04-27تاريخ  إلى 2014-04-21و الذي ىو من تاريخ  2014من العام  السابع عشر سبوعاأل  -
 .ول% عن األسبوع األ44ًا، أي بزيادة قدرىا شخص 125يقارب  ماالقادمين من سوريا الفمسطينيين الالجئين السويد من 

: دخل إلى  2014-05-04إلى تاريخ  2014-04-28و الذي ىو من تاريخ  2014ن العام م الثامن عشرسبوع األ -
 .اً شخص 60يقارب  ماالقادمين من سوريا الفمسطينيين الالجئين السويد من 

ن تجده يمكنك أ ،ل موجود عمى موقع الهجرة السويديالشك -حصائية السابقةشكل التالي )بتصرف( مرفق يوضح اإلال
 تالي :عمى الرابط ال

Board/Statistics.html-Migration-the-http://www.migrationsverket.se/English/About 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11الشكل رقم )

 

 

http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Board/Statistics.html
http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Board/Statistics.html
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 التقرير خاتمة

إلى التقارير اإلحصائية التي ننشرىا بالتوازي، حجم الكارثة التي  واستنادا، حصائياتاإلو  مما سبق عرضو من البياناتنستنتج 
سيكون لو نتائجو، كما بقية عمومًا  كبير لممجتمع السوري استنزافألمت بسوريا وأدت إلى ىجرة ىذا العدد من السكان. وىو 

 ،المستمر لمجتمعيم االستنزافالفمسطينيين يمكن عد  التي تعرض ليا المجتمع السوري. ولخصوصية الالجئين االستنزافات
يفترض بمنظمة التحرير، ومؤسسات المجتمع المدني  اً نوعي اً حدث ،المستقر عبر عقود في المخيمات الفمسطينية في سوريا

لمد يد العون ليم و  أصقاع األرض؛ولمتابعة ظروف الالجئين لممرة الثانية باتجاه  لمعرفة حجمو؛الفمسطيني، متابعتو باىتمام. 
ولربطيم بممثميم الشرعي والوحيد )منظمة ؛ وتجنيبيم األىوال التي يتعرضون ليا )ومنيا "قوارب الموت"، وشجع الميربين(

 التحرير الفمسطينية(. 
السورية  الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا خالل األزمةالسويد قد احتمت المرتبة األولى في استقبال  نإكما نستنتج: 

السويد قامة الدائمة في يتم منح اإل" يقول: رت نص قانون صريحقد أصدبكون حكومتيا  إلى السويد يمتدفقفسر الراىنة. ون
الجئين من سرعة لم الشمل وغيرىا، قبل أن تعود مؤخرا دائرة اليجرة "، والتسييالت التي قدمتيا للمسوريين و من في حكميم
 مبرر مقنع.لمتعقيد من اإلجراءات دون 

لطمب المجوء و االستقرار و  ،كميا وربيةيطة األالخر  قد توزعوا عمى القادمين من سوريانيين الفمسطيالالجئين بأن نستنتج أيضا و 
 العمل.

الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريا خالل األزمة حصائية العامة لتوزع ذكر المؤشرات اإلتقريرنا قد أن وكخاتمة نشير إلى 
، العتماد المركز راىنًا عمى تطوع العاممين فيو، وبالتالي ضعف اإلمكانيات يفتقر إال أنو وربي،االتحاد األدول ضمن لراىنة ا

الفمسطينيين السوريين  الالجئين في صفوففنية إحصاء الخبرات و الكوادر العممية و المينية و ال الالزمة لتوسيع البحث، إلى
 خالل األزمة السورية الراىنة، وىو ما سنعمل عمى إتمامو في الفترة القادمة. وربيةى الدول األذين ىاجروا إلال
 

بموضوع التقرير لتطويره، واستكمال الجوانب الناقصة فيو، لخدمة  كما نشير إلى اىتمامنا بالتعاون مع كل الجيات الميتمة
 ن. لالجئين الفمسطينييانية جديدة طة سكير رسم خالالجئين، وضمن طموحنا ل
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