
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2522 العدد
28-29-2229 

 

 ""أًب الجئ  أًب إًسبى" حولت تسلظ الضىء على لعٌت وثٍقت السفر التً تطبرد فلسطًٌٍٍ سىرٌت

" 

  بهجرة أو تىطٍي الجئً فلسطٍياألوًروا: ال ًحول تفىٌضبً  ٌتعلق 

 األوًروا تكرم أحذ هىظفٍهب  فً هخٍن سبٌٍت 

 األهي السىري ٌفرج عي هعتقل هي أبٌبء هخٍن خبى دًىى 

 الٌظبم السىري ٌىاصل تغٍٍب الفلسطًٌٍ "اٌبد صبلح" قسرٌبً للسٌت السببعت 



 

 

 التطورات خرآ

أطمقت السجونة الفمدظيشية الدؾرية "تغخيج دواس" حسمة بعشؾان "أنا الجئ .. أنا إندان"، بيجف 
تدميط الزؾء عمى لعشة وثيقة الدفخ التي  تظارد فمدظيشيي سؾرية أيشسا حمؾا  وارتحمؾا، ووضع 

العخبي حّج لمقؾانيؽ التي تحخم لقاء أفخاد العائالت وتحخميؼ مؽ رؤية أبشائيؼ في دول الخميج 
 وغيخىا مؽ الجول العخبية، بحجة أن وثائقيؼ األوروبية كالجئيؽ غيخ معتخف. 

 
 4102تقؾل "تغخيج دواس" ابشة مخيؼ اليخمؾك التي فخت مؽ جحيؼ الحخب في سؾرية عام  

ولجأت إلى ألسانيا لتقيؼ فييا، إنيا  لؼ تتسكؽ مؽ رؤية ابشتيا وزوجيا الحيؽ كانؾا يقيسؾن في إمارة 
عبي، مشح خخوجيا مؽ مخيؼ اليخمؾك وحتى المحغة، مزيفة أنيا تؾاصمت مع سفارة  أبؾ

اإلمارات في بخليؽ مخات عجيجة لالستفدار حؾل مكانية تقجيؼ طمب لمؼ شسل ابشتييا وزوجيا إال 
 أن رد مؾعف الدشتخال في كل مخة أن الدفارة ال تدتقبل أي وثيقة لجؾء. 

يجف في بجاية األمخ استحرال تأشيخة دخؾل إلى اإلمارات مؾضحة أن حسمتيا  التي كانت ت 
سشؾات، تحؾلت بعج فذل كل محاولتيا بمؼ شسل عائمتيا،  5لخؤية طفمتيا "ليان" التي لؼ تخىا مشح 



 

سشؾات والتي تعير في أبؾ عبي  6وبعج تؾاصميا مع الشاشظة "لسى صالح" وىي أم لمظفمة فايدة" 
 الف مؽ الالجئيؽ الحيؽ يحمسؾن بأن يمتقؾا بحويييؼ.إلى حسمة جساعية إليرال صؾت اآل

ىحا ويعاني الالجئؾن الفمدظيشيؾن الدؾريؾن مؽ حسمة الؾثائق الدؾرية مؽ رفض عجد مؽ الجول  
 التعامل مع حاممييا.

وبذكل عام ووفقًا لمعجيج مؽ الذكاوى التي تمقتيا مجسؾعة العسل مؽ أجل فمدظيشيي سؾرية فإن 
ل الخميج العخبي وباقي الجول العخبية وتخكيا تخفض مشح حسمة الؾثائق الدؾرية معغؼ سفارات دو 

 تأشيخات دخؾل لبمجانيا بالخغؼ مؽ تحقيق جسيع الذخوط السظمؾبة لمحرؾل عمى التأشيخات.

في سياق مختمف أصجرت وكالة وغؾث وتذغيل الالجئيؽ الفمدظيشييؽ )األونخوا( في بيخوت بيانًا 
جدت فيو عمى أنيا وبحدب واليتيا ال تحسل تفؾيزًا يتعمق  بيجخة أو أمذ الخسيذ شأول يؾم 

 تؾطيؽ الجئي فمدظيؽ. 

 
وأشار بيان األونخوا الحي صجر عمى خمفية اعترام  نفحه عجد مؽ أعزاء الييئة الذبابية 

سبتسبخ الجاري بدبب  45لفمدظيشيي سؾريا في مقخ وكالة األونخوا بسجيشة بيخوت يؾم األربعاء 
مجيخ شؤون األونخوا مقابمتيؼ لسشاقذة مؾضؾع ىجخة العائالت الفمدظيشية الدؾرية مؽ  رفض

لبشان، والسظالبة بالمجؾء اإلنداني إلى دول تحفظ كخامتيؼ، أنيا شخحت مدبقًا لسسثمي ىحه الييئة 



 

 وغيخىا مؽ السجسؾعات التي تقجمت بظمبات مساثمة أنيا وبحدب واليتيا ال تحسل تفؾيزًا يتعمق 
بيجخة أو تؾطيؽ الجئي فمدظيؽ، مؾضحة أنيا سؾف تخسل في مظمع األسبؾع السقبل ردًا رسسيًا  

 ليحه الييئة حؾل مؾضؾع اليجخة وتؾطيؽ الجئي فمدظيؽ. 

في ختام بيانيا شجدت وكالة الغؾث أنيا ممتدمة ومدتعجة لسشاقذة كافة السؾاضيع األخخى التي 
 ؽ والتي تشجرج ضسؽ واليتيا. تتعمق بخجماتيا مع أي مؽ السدتفيجي

ىحا وكانت العائالت الفمدظيشية الدؾرية نغست في وقت سابق  اعتراميؽ متتالييؽ أمام الدفارة 
مؽ  الكشجية واالستخالية لمسظالبة بالمجؾء اإلنداني، وذلػ لتخميريؼ مؽ مأساتيؼ وما يتكبجونو

مذاق وأوضاع صعبة ججًا عمى كافة السدتؾيات الحياتية واالقترادية واالجتساعية والقانؾنية في 
لبشان، حيث تعتبخ الحكؾمة المبشانية الالجئيؽ الفمدظيشييؽ مؽ سؾريا إلى لبشان "سائحيؽ "، مسا 

 يعشي أنو يدقط حقؾقيؼ الؾاجبة عمى الجولة المبشانية. 

األونخوا"، في  -كّخمت "وكالة غؾث وتذغيل الالجئيؽ الفمدظيشييؽ  باالنتقال إلى ريف دمذق
سؾرية الالجئ الفمدظيشي خميل محسؾد  أحج مؾعفييا في مدتؾصف سبيشة لتفانيو في عسمو 

عامًا، ولجيؾده السبحولة في تحديؽ صحة البيئة بسخيسات  الالجئيؽ الفمدظيشييؽ في  66طيمة 
 الشغافة وجعل السخاكد الرحية بيئة أمشة وحافدة.  سؾرية، التي ساىست في رفع مدتؾى 

 



 

أيمؾل الجاري في مخكد سبيشة الرحي حزخه الجكتؾر  46يحكخ أن حفل التكخيؼ الحي  أقيؼ يؾم 
خالج حسجان رئيذ االطباء في وكالة الغؾث، والجكتؾر تيديخ الرباغ رئيذ البخنامج الظبي 

 بؾكالة الغؾث والجكتؾر ابخاىيؼ رئيذ مخكد سبيشة الظبي والكادر الظبي في مدتؾصف سبيشة. 

ػ أفخجت األجيدة األمشية الدؾرية عؽ الالجئ الفمدظيشي محسؾد دمحم مرظفى مؽ أبشاء إلى ذل
 . 47/9/4109مخيؼ خان دنؾن يؾم 

 
مؽ جانبيا ذكخت مجسؾعة العسل مؽ أجل فمدظيشيي سؾرية أن األجيدة األمشية الدؾرية تؾاصل 

يشييؽ في سجؾنيا، ( معتقل ومعتقمة مؽ الالجئيؽ الفمدظ0768تكتسيا عمى مريخ أكثخ مؽ )
وذلػ بالخغؼ مؽ السظالبات السدتسخة باإلفخاج عشيؼ والكذف عؽ مريخىؼ، ومؽ بيؽ السعتقميؽ 
األطفال والشداء وكبار في الدؽ وأشقاء وآباء وأبشاء وعائالت بأكسميا، وتؼ قزاء السئات مشيؼ 

 تحت التعحيب.

ب الفمدظيشي "اياد صالح" لمدشة الذافي سياق غيخ بعيج تؾاصل األجيدة األمشية الدؾرية اعتقال 
عمى التؾالي، حيث اعتقل مؽ قبل عشاصخ حاجد  فخع األمؽ العدكخي في حساة  يؾم  لدابعةا

 ، وىؾ مؽ أبشاء مخيؼ العائجيؽ لالجئيؽ الفمدظيشييؽ في حساة.4104/ 8/ 41


