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 2529: العدد

 حفل تكريم للطالب الفلسطينيين األوائل في مخيم الرمل  •

 فلسطينيو سورية يشاركون في مهرجان التراث الفلسطيني في اسطنبول  •

 ألف دوالر لدعم األونروا  350مؤسسة "طاهر" اإلندونيسية تتبرع بمبلغ  •

 "معاناة وأزمات مركبة يعيشها الفلسطينيون السوريون غير النظاميين في مصر"

07-10-2019 



 

 آخر التطورات

يواجه الالجئون الفلسطينيون ممن فروا من الحرب السورية عمومًا أزمات على كافة المستويات   
لتعليمية، وتتضاعف تلك المعاناة مع شريحة الفلسطينيين القانونية والمعيشية والصحية وا

 السوريين ممن دخلوا األراضي المصرية بطريقة غير نظامية.  

وقال مراسل مجموعة العمل إن تلك الفئة من الالجئين كانوا قد فروا من السودان وعبروا الحدود 
 ر. إلى مصر، حيث مروا بظروف صعبة خالل رحلة الهجرة بين السودان ومص

وأوضح مراسلنا أن العديد من الالجئين تعرضوا خالل الرحلة إلى تهديدات المهربين وعمليات 
سرقة وتهديد بالسالح، عالوة على شح المياه والطعام والمسير لساعات تحت أشعة الشمس  
الحارقة، وفي بعض األحيان يحشر الالجئون داخل صناديق سيارة حديدية تشق الدروب الوعرة 

راء. ويعاني الالجئون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم، إضافة  في الصح
خارج مصر عبر المنافذ المصرية من موانئ ومطارات، وذلك بسبب  درتهم السفرقإلى عدم 

رفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية أسوة بالالجئ السوري، الذي تتم تسوية  
م بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى  وضعه خالل أيا

 مصر. 

 
فردًا فلسطينيًا   12أشهر،  3وكشف ناشطون في مصر أن السلطات المصرية احتجزت منذ 

سوريًا بينهم أطفال وامرأة مسّنة، بتهمة محاولة دخول األراضي المصرية من السودان بطريقة  
 في مركز احتجاز بمنطقة "إدفو" الحدودية مع السودان. غير نظامية، وتم إيقافهم 

وأكد الناشطون أن العائالت تواجه ظروفًا سيئة في مركز االحتجاز، وسط غموض حول  
 مصيرهم أو موعد إطالق سراحهم، على الرغم من صدور أمر إخالء سبيلهم من النيابة العامة.  



 

ورية على أن األعوام الثالثة الماضية  من جانبه أكد مراسل مجموعة العمل أجل فلسطينيي س
شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، منوهًا إلى أن  

  6المؤشرات والحاالت التي رصدتها مجموعة العمل في مصر أكدت أن العدد انخفض من 
فلسطيني دخلوا  ( الجئ 500، منهم قرابة )2018عام  ( شخص 3500نحو ) آالف الجئ إلى 

 من السودان إلى مصر بطريقة غير نظامية.  

في شأن آخر، نّظمت مؤسسة "ماجد أبو شرار" التربوية في مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين  
بالالذقية، حفل تكريم للطالب الفلسطينيين األوائل على مستوى مدارس الرمل الجنوبي. وحضر  

ز الدين القسام بالمخيم، فعاليات شعبية وفصائلية  التكريم الذي نظم يوم أمس في صالة ع
 ووجهاء من مخيم الرمل وأولياء أمور الطالب.

يشار إلى أن الطالب الفلسطيني "أحمد مالك وردة" من أبناء مخيم الرمل، حّقق المرتبة األولى  
 . %100في نتائج الشهادة الثانوية العامة على مستوى سورية بعالمات تامة  

شارك الالجئون الفلسطينيون من سورية في مهرجان التراث الفلسطيني الذي نظمه في تركيا، 
أكتوبر   5المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج وجمعية "فيدار" ومؤسسة "تقاليد" في اسطنبول يوم 

 الجاري، وذلك ضمن فعاليات الحملة الدولية للحفاظ على التراث الفلسطيني.  

د "إبراهيم العلي" نائب رئيس جمعية "فيدار" على أن أهمية عقد  في كلمة له خالل المؤتمر، شد 
مثل هذه الفعاليات تكمن باعتبارها "خطوة في الطريق الصحيح للحفاظ على الهوية الفلسطينية  

 بكل مكوناتها الثقافية واألدبية واإلنسانية".  

 



 

والتفاعل مع حملة  ودعا العلي الفلسطينيين إلى ضرورة التمسك بالموروث الثقافي والحضاري، 
الحفاظ على التراث الفلسطيني، بالتغريد عبر منصات التواصل االجتماعي على هاشتاج  

أكتوبر الحالي الذي يصادف  7#هاظا_النا، وذلك في يوم الذروة االلكترونية التي ستكون في 
 يوم التراث الفلسطيني. 

اعمال يدوية فلسطينية، ومشاركات تخلل المهرجان معرضًا تراثيًا عرض خالله مأكوالت وألبسة و 
 وفقرات فنية غنائية ودبكات وعرض أفالم خاصة بالتراث الفلسطيني.  

مليار روبية إندونيسية )أي ما يعادل  5إلى ذلك، ساهمت مؤسسة طاهر اإلندونيسية، بمبلغ 
 ألف دوالر أمريكي إلى وكالة الغوث األونروا.   350

البروفيسور د."داتو سري طاهر"، مساهمته لنائب المفوض حيث قدم رجل األعمال اإلندونيسي 
 العام باإلنابة كريستيان سوندرز في حفل أقيم في مقر األونروا في عمان.  

من جانبه عبر الدكتور طاهر عن دعمه لالجئي فلسطين وامتنانه هو وعائلته بالمشاركة هذا 
ل واألعماينيين مثمنًا جميع الجهود الجهد المذهل والدعم الذي تقدمه األونروا لالجئين الفلسط

 التي تبذل من أجلهم.   اإلنسانية

فيما أدى القرار األميركي بتجميد مساعداتها لوكالة الغوث إلى عجز كبير في ميزانية األونروا، 
 مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها الخمسة.

 


