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"مناشدة لإلفراج عن فلسطينية سورية في السجون المصرية"

•
•
•
•

تجديد وثائق السفر أعباء إضافية تالحق فلسطينيي سورية
األمن السوري يخفي قسريا ً الفلسطينية عائشة محمد الكفري
تركيا توقف  171مهاجرا ً غير نظامي بينهم فلسطيني سوري
توزيع طرود ووجبات غذائية في الشمال السوري

آخر التطورات
أطلق عدد من الناشطين الفلسطينيين وعائلة الجئة فلسطينية سورية نداء ناشدوا خالله السفارة
الفلسطينية في مصر ومنظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني ،التدخل لدى السلطات المصرية
إلطالق سراح الالجئة الفلسطينية حفيظة حسين السوطري مواليد عام  1967المحتجزة هي وعدد
من الالجئين السوريين في مركز شرطة "إدفو" شمالي أسوان منذ  ،٢٠19/٨/1وذلك بتهمة
دخولها من السودان إلى األراضي المصرية بطريقة غير شرعية.
ووفقاً للعائلة أن حفيظة تعاني العديد من األمراض وهي بحاجة إلى عناية طبية خاصة ،مطالبين
الجهات الدولية والحكومة المصرية النظر بقضيتهم من الناحية اإلنسانية البحتة خاصة أنهم
الجئون فارون من الحرب للبحث عن األمن واألمان والنجاة بحياتهم.

ومنذ رفض مصر منح تأشيرة نظامية للفلسطينيين السوريين للدخول إليها ،لجأ المئات منهم
لدخول البالد بطريقة غير شرعية عن طريق الصحراء السودانية  -المصرية ،فيما يعاني
الالجئون الفلسطينيون الداخلون بطرق غير نظامية عبر الحدود السودانية المصرية من عدم
القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم ،كما أنهم غير قادرين على السفر خارج مصر
عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) وذلك لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم
القانونية أسوة بالالجئ السوري الذي تتم تسوية وضعه خالل أسبوع بموجب بطاقة اللجوء الذي
يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.
من جهة أخرى يعاني اآلالف من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين اضطروا للخروج من
سورية من مصاعب كبيرة في تجديد وثائق سفرهم السورية ،وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التجديد
من جهة وصعوبة اإلجراءات من جهة أخرى.

حيث يعامل فلسطينيو سورية معاملة السوريين فيما يتعلق بإجراءات تجديد أو منح وثائق السفر،
وتبلغ رسوم تجديد وثيقة السفر نحو  3٠٠دوالر أمريكي مع االنتظار أو  ٨٠٠دوالر أمريكي
خالل ثالثة أيام ،وغالباً ما يتم تجديد وثيقة السفر لمدة عامين فقط.
فيما يجد الالجئون مصاعب كبيرة بالتواصل مع القنصليات والسفارات السورية بسبب االزدحام
من جهة وانتشار ظاهرة "سماسرة المواعيد" عبر مقربين من موظفي السفارة أو القنصلية يعملون
على بيع المواعيد مقابل مبالغ مالية تصل في بعض األحيان إلى  3٠٠دوالر أمريكي.
في ملف الهجرة أوقف خفر السواحل التركي  171مهاج اًر غير نظامي من جنسيات عدة بينهم
فلسطيني سوري بقضائي "مندرس" و"أورال" التابعين لوالية إزمير ،أثناء محاولتهم مغادرة السواحل
الغربية لتركيا إلى الجزر اليونانية بطرق غير نظامية.
وأشار خفر السواحل التركي أن  1٢٢من المهاجرين المقبوض عليهم يحملون الجنسية األفغانية،
و ٢٨سورّيا ،و 9كونغوليين و 6من جمهورية توغو ،ومهاجرين اثنين من كل من إفريقيا الوسطى
ومصر ،فضال عن مهاجر فلسطيني وآخر نيجيري ،منوهاً أن المهاجرين أحيلوا إلى مديرية
الهجرة في إزمير التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

هذا ويواصل الشباب الفلسطيني والعائالت الفلسطينية الهجرة من سورية ومن دول الجوار
وخاصة تركيا ،وذلك لسوء األوضاع المعيشية واألمنية والقانونية المضطربة بحقهم ،قاصدة الدول
األوروبية.
أما في لملف االنتهاكات واإلخفاء القسري للسنة الرابعة على التوالي ،تواصل األجهزة األمنية
السورية اعتقال الالجئة الفلسطينية "عائشة محمد الكفري" مواليد  196٨من سكان شارع فلسطين

في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق ،حيث اعتقلها عناصر حاجز البطيخة التابع
لألمن السوري في منتصف عام  ،٢٠13ومنذ ذلك الوقت ال يعرف مصيرها وال مكان اعتقالها.
إغاثياً وزعت حملة الوفاء األوروبية يوم أمس االثنين طروداً غذائية على العائالت الفلسطينية
والسورية القاطنة في مخيم إعزاز ومنطقة عفرين في الشمال السوري ،كما قدمت وجبات غذائية
للعائالت القاطنة في مخيمي دير بلوط والمحمدية بمدينة إدلب ،بهدف التخفيف من معاناتهم
المعيشية واالقتصادية ومد يد العون والمساعدة لهم.
إلى ذلك ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيمي
اليرموك وخان الشيح وريف دمشق إلى الشمال السوري ،حيث تعيش أوضاعاً إنسانية مزرية
نتيجة ضعف الخدمات األساسية والمعيشية.

