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تحرك عاجل 

مص ترّحل لجئي قدموا من سوريا

ًا من اللجئي إليها من سوريا إل تركيا ولبنان. وكانت41أبعدت السلطات الصية  ًا وفلسطيني   سوري
ًل و13الجموعة، التي ضمت ما ل يقل عن    نساء، قد طلبت حق اللجوء إل مص عقب فرار أفرادها10 طف

من سوريا بسبب النزاع السلح. 

ًا و13 عل 2013 أغسطس/آب 9إذ قبضت البحرية الصية بالقرب من ميناء الدخيلة، بالسكندرية، ف   28 سوري
ًا كانوا قد فروا من النزاع ف سوريا. ووجهت إليهم تهمة محاولة مغادرة البلد بصورة غي نظامية. وكانت  فلسطيني
ًا  النيابة العامة قد أمرت بالفراج عنهم، ولكن وزارة الداخلية لم تخِل سبيلهم "لسباب تتعلق بالمن القومي". وطبق

  إل2013 أغسطس/آب 21لعلومات توافرت لنظمة العفو الدولية، فإن الفلسطينيي الثمانية والعشين أبعدوا ف 
 .2013 أغسطس/آب 15العاصمة اللبنانية، بيوت. وأبعد السوريون الثمانية الخرون إل إسطنبول، بتكيا، ف 

 وكانت الجموعة محتجزة ف قسم شطة الدخيلة بالسكندرية. وأكد الكتب القليمي للمفوضة السامية للمم التحدة
لشؤون اللجئي ف القاهرة أن ما ل يقل عن ثمانية سوريي قد قاموا بالتسجيل لدى الكتب. 

 إن أي شخص يفر من النزاع ف سوريا يجب أن يعتب بحاجة إل الحماية الدولية، بمن ف ذلك الواطنون السوريون
ًل عن اتفاقية المم التحدة الخاصة بوضع اللجئي لسنة   ، فإن1951والفلسطينيون ممن يعيشون ف سوريا. ففض

ًا1969مص دولة طرف ف "اتفاقية    التي تحكم الجوانب الختلفة لشاكل اللجئي ف أفريقيا"، التي تحظر تحديد
عل الدول الطراف إبعاد أشخاص فروا من بلدهم الصل أو بلد إقامتهم الدائمة بسبب نزاع داخل مسلح. 

نبلغكم بإغلق هذا التحرك. والشكر الجزيل لجميع من بعثوا بمناشداتهم. 
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مص ترّحل لجئي قدموا من سوريا

معلومات إضافية

ًا لصادر الفوضية العليا للجئي التابعة للمم التحدة، يوجد ف مص  ًا من سوريا مسجلي لديها107,112وفق   لجئ
 ، فرضت شوط أكثر2013 يوليو/تموز 3أو ينتظرون التسجيل. وعقب عزل الرئيس محمد مرس من منصبه ف 

ًا من  ًا بكثي من السابق، وبصورة مفاجئة، عل السوريي الذين يدخلون مص اعتبار  ، بما2013 يوليو/تموز 8تشدد
 160 يوليو/تموز، قبضت السلطات عل ما ل يقل عن 1ف ذلك شط الحصول عل تأشية دخول قبل سفرهم. ومنذ 

ًا، وأبعدت ما ل يقل عن  ًا لعلومات توافرت لنظمة العفو الدولية، فإن ما ل يقل عن 61سوري ًا70. وطبق   سوري
  يوليو/تموز، أعربت الفوضية العليا للجئي عن بواعث26معتقلون ف القاهرة والسكندرية ومرس مطروح. وف 

 قلقها بشأن الوضاع التي يواجهها السوريون الساعون إل طلب اللجوء ف مص، بما ف ذلك خطر أن يقبض عليهم
ًا وسط "تنامي الشاعر العادية للسوريي". تعسف

 وقد أدى النزاع وما رافقه من انتهاكات لحقوق النسان إل نزوح نحو نصف اللجئي الفلسطينيي الذين يعيشون
  حتفهم، أغلبيتهم العظمى من1,400 لجئ. كما لقي ما ل يقل عن 500,000ف سوريا، الذين يقدر عددهم بنحو 

ًا لناشطي محليي. وف ضوء الحالة النسانية الصعبة التي تسبب بها الحصار الفروض عل غزة وغياب  الدنيي، وفق
 أي نظام لستقبال اللجئي، ل ينبغي، بأي صورة من الصور، أن يجب اللجئون الفلسطينيون إل سوريا عل

الذهاب إل غزة. 

ًا، و28السم:  ًا13 فلسطيني  سوري
الجنس: ذكور وإناث
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