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 استقالة مفوض عام األونروا وتعيين قائماً باألعمال لفترة مؤقتة  •

 لقاء تربوي بمشاركة واسعة من األهالي في مخيم السيدة زينب  •

 األمن السوري يواصل اعتقال عائلة فلسطينية كاملة منذ أكثر من ست سنوات  •

 2561: العدد
08-11-2019 

 "السلطات المصرية ترّحل الجئاً فلسطينياً إلى سورية"



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن السلطات المصرية رّحلت الجئًا  
ر اسمه، إلى سورية منذ عدة أيام بحجة مخالفته  فلسطينيًا سوريًا تتحفظ مجموعة العمل عن ذك

 شروط اإلقامة القانونية فيها. 

وفي التفاصيل قال مراسل مجموعة العمل إن الالجئ الفلسطيني اضطر لدخول مصر بطريقة  
، 2014غير نظامية من السودان إلى األراضي المصرية للقاء عائلته المتواجدة هناك منذ عام 

ة قامت بتوقيفه وسجنه عدة أيام ومن ثم صدر قرار يقضي بترحيله إلى  إال أن السلطات المصري
 سورية. 

 
أيام إلى   8من جانبها أشارت عائلة الالجئ إلى أن األمن المصري قام بترحيل زوجها منذ حوالي 

 سورية، موضحة أن ذلك الترحيل مخالف لإلنسانية والقوانيين والتشريعات الدولية.

سطينيون ممن فروا من الحرب السورية عمومًا أزمات على كافة هذا ويواجه الالجئون الفل
المستويات القانونية والمعيشية والصحية والتعليمية، وتتضاعف تلك المعاناة مع شريحة  

 الفلسطينيين السوريين ممن دخلوا األراضي المصرية بطريقة غير نظامية. 

ل وتعليم أبنائهم، إضافة إلى عدم ويعاني الالجئون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعم
قدرتهم السفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية من موانئ ومطارات، وذلك بسبب رفض 
السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية أسوة بالالجئ السوري، الذي تتم تسوية وضعه  

 إلى مصر.خالل أيام بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله 



 

وكانت األعوام الثالثة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الالجئين الفلسطينيين  
السوريين في مصر، منوهًا إلى أن المؤشرات والحاالت التي رصدتها مجموعة العمل في مصر 

، منهم قرابة  2018( شخص عام 3500آالف الجئ إلى نحو )  6أكدت أن العدد انخفض من 
 ئ فلسطيني دخلوا من السودان إلى مصر بطريقة غير نظامية.( الج 500)

في موضوع آخر، أعلن مكتب األمين العام لألمم المتحدة أن المفوض العام لوكالة األونروا "بيير  
على خلفية تحقيقات متعلقة   إداريةكراينبل" قّدم استقالته أول أمس األربعاء، بعد إحالته إلى إجازة 

 بالفساد.  

 
تقرير سري داخلي صادر عن لجنة األخالقيات في األونروا اتهامات لكبار مسؤولي  وورد في 

الوكالة ومن بينهم كرينبول باستغالل مناصبهم لمآرب شخصية، وتورطهم في "سوء سلوك 
جنسي"، وأعلنت األمم المتحدة أن األمين العام عّين "كريستيان ساوندرز" قائمًا باألعمال لفترة  

 مؤقتة.

مشق، عقدت مدرسة النقيب العربية في مخيم السيدة زينب لالجئين الفلسطينيين بريف  في ريف د 
دمشق لقاًء تربويَا موسعًا، بمشاركة أولياء أمور الطلبة، لمناقشة وزيادة الوعي حول مدونة 

 السلوك وتعزيز عمليتي التعلم والتعليم. 

حضره عشرات الالجئين  اللقاء الذي جاء تحت شعار "أحترم مدرستي ونفسي واآلخرين"، 
الفلسطينيين وأبنائهم الطلبة، وناقش سبل تحقيق مصلحة التالميذ، والرد على تساؤالت أولياء  
األمور من ِقبل برنامج التربية، كما تخلل اللقاء عرض لوحات فنية وراقصة من ِقبل أعضاء  

 البرلمان الطالبي التابعين لمدرسة النقيب العربية. 



 

يم السيدة زينب بريف دمشق من أزمات اقتصادية زادت من التكاليف  هذا ويعاني سكان مخ 
المرهقة على العائلة الفلسطينية، مع ضعف اإلمكانيات والموارد المالية وانتشار البطالة، مما دفع 

 البعض للسفر خارجًا أو العمل ضمن اللجان الشعبية الموالية للنظام السوري. 

 
سوري اعتقال عشرة الجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ في ملف المعتقلين، يواصل األمن ال

 هديل محمود " و 1964( مواليد 52) " ماهرة محمد عمايري "وهم:  2013-6 -16تاريخ 
مواليد  "وداد محمود عمايري "و  1988مواليد  "أسيل محمود عمايري "و 1987مواليد  "عمايري 
ميساء  "و 1981مواليد  "مايري سهير محمد ع"و 2000مواليد  "رزان محمود عمايري "و 1990

مواليد  "حمزة فراس دسوقي"وأطفاله  1978 "فراس وليد دسوقي"و 1979مواليد  "جمال ادريس
، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر حاجز شارع  2012مواليد  "حال فراس دسوقي" و 2011

 نسرين بحي التضامن التابع للنظام السوري.

( الجئًا فلسطينيًا في السجون 1769نها وثقت اعتقال )من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أ
 يعلم عن مصيرهم شيء.   إناث ال 108السورية منهم 


