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 وفد من مديرية الصحة في حلب يزور مخيم حندرات  •

 األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "محمود الصعبي" للسنة الثامنة  •

 فلسطيني قضوا برصاص قناص خالل األحداث في سورية  300توثيق أكثر من  •

 مهاجرا قضوا غرقاً في البحر المتوسط منذ مطلع العام الحالي 1091 •

 2585: العدد
22-11-2019 

 "% من أطفال فلسطينيي سورية في مصر محرومين من التعليم 95مجموعة العمل: "



 

 آخر التطورات

حق التعليم في مصر قرابة خمس   بلغت نسبة األطفال الفلسطينيين السوريين المحرومين من
وتسعين بالمائة من مجموعهم، بسبب عدم معاملة السلطات المصرية لهم معاملة الالجئ، أسوة 
بأقرانهم السوريين، وإنما معاملة السائح أو الوافد، األمر الذي يعني رفع الغطاء القانوني عنهم  

ا المرء الخدمات الالزمة لمعيشته، وحرمانهم من الحصول على بطاقة اللجوء التي ُيمنح بموجبه
 كاإلقامة والمساعدات المالية واإلغاثة العينية. 

هذا ويتلقى الالجئ الفلسطيني تعليمه االلزامي في المدارس الحكومية المصرية للمراحل األساسية  
بشرط الحصول على استثناء من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل التي تطلب بدورها   والثانوية

تثناء من وزارة التربية، مما حرم نسبة كبيرة من طالب فلسطينيي سورية من حق التعليم لعدم اس
 مساواتهم بأقرانهم السوريين. 

 
السوري الذي يعفى من تسديد  كذلك لم يعامل الفلسطيني السوري في مصر كمعاملة الالجئ

اعتبار أنه "وافد "، مما  الرسوم الجامعية، ويتوجب على الالجئ الفلسطيني الدفع بالدوالر على
 يشكل تحديًا كبيرًا أمام استكمال دراسته الجامعية. 

المدارس الخاصة، إال أن ارتفاع قيمة األقساط   بالمقابل يستطيع الطالب الفلسطيني التسجيل في
رغم صعوبة مناهجها   األزهريةوقلة ذات اليد دفعت غالبية األهالي لتسجيل أبناءهم في المدارس 

 نجاح الضئيلة فيها.وفرص ال



 

  3وتشير اإلحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر ال يتجاوز 
  -دخول بطريقة غير نظامية  -( شخص وافدين لمصر من السودان500آالف شخص وقرابة )

 زة. توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة واإلسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجي

  سير على  لالطالعفي شمال سورية، زار وفد من مديرية الصحة في حلب مخيم حندرات، 
الخدمات الطبية في المخيم واألوضاع الصحية للعائالت القاطنة داخله، وكذلك لتفقد الحاالت  

  ، وتوعية األهالي بكيفية عالجها (الذبابة القاتلة) أو (المرضية المصابة بداء الليشمانيا )حّبة حلب 
 وتجنب اإلصابة بها. 

 
ويعيش أبناء المخيم أوضاعًا معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى  

، وانعدام خدمات  والكهرباءالتحتية في المخيم، ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء 
ازحين عنه يترددون من العودة التعليم والصحة مما انعكس سلبًا عليهم وجعل الكثير من سكانه الن

 إليه.

% من المخيم   90وكان المخيم قد تعرض للقصف واألعمال العسكرية أدت إلى دمار أكثر من 
 2013-04-27دمارًا كليًا وجزئيًا، وتهجير أهله عن منازلهم يوم 

ن  في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني "محمود الصعبي" م 
سكان مخيم الرمل في الالذقية للسنة الثامنة على التوالي، حيث اعتقل من قبل عناصر األمن  

 . 8/2011/ 16السوري أثناء اقتحامها ومداهمتها لمخيم الرمل يوم  



 

( معتقالت فلسطينيات منذ اندالع  108هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من ) 
هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت الحرب الدائرة في سورية، وليس 

 (. 1768حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين الذين  
ثيق أن  " ضحية، وأكد فريق التو 311قضوا برصاص قناص منذ بداية األحداث في سورية بلغ" 

 عددًا كبيرًا منهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق. 

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في 
 ( ضحية. 4006سورية قد بلغ )

في البحر المتوسط  ( مهاجرًا قضوا غرقًا 1091في سياق آخر، كشفت منظمة الهجرة الدولية أن )
تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. موضحة إلى أن األرقام تشير   13منذ مطلع العام الحالي وحتى 

 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. %48إلى انخفاض وقدره 

ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عن طريق   91وأكدت منظمة الهجرة الدولية على أن أكثر من 
مقارنة بعددهم خالل نفس الفترة من العام   %11لفترة المذكورة، بانخفاض نسبته البحر خالل ا

 الماضي.

( الجئًا  50من جانبها ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت قضاء )
 فلسطينيًا سوريًا غرقًا منذ بداية األزمة السورية خالل محاولتهم الوصول للدول األوروبية. 

 


