
 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 

 
 

 

" اإلعادة القسرية"منظمة العفو الدولية تدعو إلى تحرك عاجل إليقاف "
 "لالجئين فمسطينيين سوريين بمصر

 
 

 

  مهاجر بينهم فلسطينيين سوريين400خفر السواحل اإليطالي ينقذ أكثر من . 

 اشتباكات في مخيم اليرموك بدمشق، وسط استمرار الحصار المشدد عليه. 

 قصف مدفعي يستهدف المزارع المجاورة لمخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 هدوء وأزمات اقتصادية يعاني منها مخيم الرمل في الالذقية. 
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 آخر التطورات
بعد أن أقدمت السمطات المصرية عمى اعتقال خمسة عشر الجئاً  فمسطينيًا من سورية كانوا قد 

لجؤوا إلى غزة لعدة أشهر ثم خرجوا منها إلى مصر بسبب القصف البحري والجوي والبري 
العنيف الذي تعرض له قطاع غزة خالل الشهر األخير، حيث تم توقيفهم في مطار القاهرة 

الجئاً  إلى سورية، " 13"وتخييرهم ما بين الترحيل إلى قطاع غزة أو سورية، وبالفعل تم ترحيل 
وسط مخاوف حقيقة من ترحيل من تبقى منهم نظراً  لما في ذلك من مخاطر محتممة عمى 

 .حياتهم
ومن جانبها دعت منظمة العفو الدولية في بيان تمقت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية 
نسخة منه إلى التحرك العاجل لمضغط عمى وزارة الداخمية المصرية لعدم إعادة من تبقوا بشكل 
قسري إلى سورية، مؤكدة عمى ضرورة حث وزارة الداخمية المصرية عمى االلتزام بتطبيق بنود 

 المتعمقة بأزمات الالجئين في 1969 الخاصة بوضع الالجئين وبنود اتفاقية 1951اتفاقية 
أفريقيا، مؤكدة ضرورة توفير الحماية الدولية لهؤالء الفارين من االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

 .اإلنسان والصراع المسمح في سورية
 :لإلطالع عمى البيان

http://goo.gl/FOmkHF 
لى ليبيا حيث قام جهاز مكافحة الجريمة في مدينة زوارة الميبية فجر اليوم باعتقال ما يقارب  وا 

مهاجر غير شرعي بينهم عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين وذلك أثناء " 200"من 
محاولتهم الوصول إلى أوروبا انطالقًا من الشواطئ الميبية، ويشار أن ليبيا باتت أحد الممرات 

 .الرئيسية لموصول إلى أوروبا عبر البحر

 
 المعتقمين من قبل جهاز مكافحة الجريمة في ليبيا

http://goo.gl/FOmkHF
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وفي سياق ليس ببعيد صّرح خفر السواحل اإليطالي بأنه أنقذ أول أمس قاربين كانا يقالن حوالي 
 مهاجر من بينهم فمسطينيين سوريين وسوريين فروا من الحرب الدائرة في سورية، حيث 400

أوضحت السمطات اإليطالية بأن أعداد المهاجرين الذين وصموا إلى إيطاليا هذا العام فاق 
، يذكر أن المئات من العائالت الفمسطينية السورية اضطرت إلى .عشرات المرات األعوام السابقة

ركوب ما يسمى بقوارب الموت التي تنطمق من الشواطئ المصرية والميبية حيث تنقل الالجئين 
 .إلى الشواطئ األوروبية دون توافر أدنى شروط السالمة

 
 إحدى قوارب الموت

أما في سورية فقد شهد مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق فجر األمس اندالع اشتباكات 
القيادة العامة من جهة - بين المقاتمين داخل اليرموك من جهة والجيش النظامي والجبهة الشعبية 

 وشارع الثالثين حيث استخدمت فيها ،ثانية وذلك عند محور بمدية اليرموك في شارع فمسطين
. األسمحة الخفيفة والمتوسطة

وعن الوضع المعيشي ال يزال الحصار المشدد المفروض عمى المخيم منذ أكثر من عام مستمرًا 
 .بالتزامن مع انقطاع كامل لمتيار الكهربائي عن منازل المخيم

ومن جانب آخر سمعت في مخيم خان الشيح بريف دمشق أصوات إنفجارات عنيفة تبين أنها 
ناجمة عن قصف مزارع القصور المجاورة لممخيم، في حين يعاني األهالي من استمرار االنقطاع 
المتكرر لمطرقات الواصمة بين مخيمهم والمناطق المجاورة وما يتسبب به ذلك االنقطاع من نقص 

بالمواد األساسية والطبية في المخيم، وفي ذات الموضوع يعيش مخيم الرمل في الالذقية حالة 
من الهدوء في حين تتركز معاناة سكانه عمى الجانب االقتصادي حيث ترتفع أسعار المواد 

يجارات المنازل وسط انتشار البطالة في صفوف شبابه  .األساسية وا 


