
 

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

 

 

 
 
 

 ذوو شهراً،( 20) لحوالي اعتقالهما استمرار إثر
 سراحهما اطالق يناشدان سورّيين فلسطينيين الجئين

 المصرية السجون من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 برميالً ( 16) بـ الشيح خان مخيم محيط يستهدف السوري الطيران -

 .متفجراً 
 .المحاصر اليرموك مخيم في العام لهذا باليرقان إصابة أول تشخيص -
 .سورية في الحرب بسبب قضوا فلسطينياً  الجئاً ( 3187) من أكثر -
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 : التطورات آخر
" حوارنة شريف فادي" السورّيين الفلسطينيين الالجئين ذوو ناشد

 العمل مجموعة عبر عاما  ( 24" )ضرغام الوهاب عبد عالء" و عاما  (47)
 األمم ومفوضية والحقوقية اإلنسانية المؤسسات سورية، فلسطينيي أجل من

 سجن من سراحهما إلطالق والتحرك للعمل الفلسطينية، والسفارة المتحدة
 .العام ونصف عام منذ اعتقالهما بعد المصري، القناطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمل مجموعة لمراسل" عالء" الفلسطيني الالجئ والد قال التفاصيل وفي
 رسمية دخول تأشيرة بموجب لمصر سورية من سافرا وفادي عالء إن"

 شرعية غير بطريقة السفر حاوال أيام وبعد ،2014-7-10 الخميس يوم
 باءت أنها إال أوروبا إلى للوصول محاولة في" البحر مراكب" عبر

 من مجموعة مع باعتقالهما المصرية السواحل خفر قام حيث بالفشل،
 .فقط يوما   15 مهلة في مصر من بترحيلهما أمر وصدر" المسافرين

 دخول تأشيرة إعطاءهما دولة أي رفضت سوريان فلسطينيان أنهما وبما
 األمم مفوضية تتدخل أن أمل على «شبراخيت» سجن في فبقيا ألراضيها
 من جميع وخروج يوما   40 مرور وبعد لكنهما مشكلتهما، لحل المتحدة

 نقلهما تم 2015-2-14 وفي بالمفوضية األمل فقدا السجن، من معهما كان
 .اإلسماعيلية مدينة سجون أحد إلى

 العريش سجن إلى نقلهما المصري األمن أن" عالء الشاب والد ويضيف
 أحد تدخل أن إال غزة، قطاع إلى ترحيلهما وحاول 2015-3-11 في

 إلى لدخولهما السلطة من موافقة وجود وعدم األردن في األنروا مسؤولي
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 سجن إلى ترحيلهما تم المحاولة فشل وبعد ترحيلهما، دون حال غزة قطاع
 في اعتقالهما يستمر اآلن وإلى 2015-8-24 في القاهرة في القناطر
 "نفسه السجن
 السفارة إن"  عالء والد قال مصر في الفلسطينية السلطة سفارة دور وعن
 بعض لهما وتؤمن أوروبي بلد أي إلى ترحيلهما أو اخراجهما تستطع لم

 عالء لقضية المتابعين أحد يحيى حاج فراس ميالمحا وكان والمال، الدواء
 الذي الوضع بصعوبة"  القدس لصحيفة سابق وقت في أفاد قد وفادي،
 حملة من كونهما ثمن يدفعان أنهما إذ الفلسطينيان، الشابان فيه ُوِضع  
 سوريا إلى الترحيل سوى خيار أمامهما يعد لم حتى الفلسطينية، الوثائق
 "يرفضانه الذي الخيار وهو

 في زاد وما كبير بشكل وفادي عالء مشكلة تفاقمت" يحيى حاج ويقول
 سوريا إلى الترحيل أن وبما الفلسطينية، الوثائق حملة من أنهما سوئها

 الضروري من كان مستحيل شبه بلد أي إلى ودخولهما تماما   مرفوض
 مفوضية ومعها لألونروا المعيب الغياب لكن مشكلتهما، في االونروا تدخل
 الفلسطيني الالجئ بالنهاية مأساتهما، في شريكان جعلهما المتحدة األمم

 تتهرب أن المعيب ومن سورية جنسية يحمل فلسطيني هو السوري
 معيب هذا سوريين، غير أنهما بحجة تجاههما مسؤوليتها من المفوضية
 تجد أال المتحدة كاألمم إنسانية لمنظمة فكيف إنسانية، مؤسسة بحق وفاضح

 حيث اإلنساني، دورها أداء عن حقيقي تقاعس هذا األشخاص، لهؤالء حال  
 منظمة أي على ينبغي اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات بموجب أنه

 المشكالت بحل تساهم أن الالجئين ومفوضية األونروا ومنها إنسانية
 "األقل على الحروب لمنكوبي اإلنسانية

 جريمة أي بال أشهر وسبعة سنة منذ محتجزان المتهمين أن المحامي وأكد
 التي الوحيدة التهمة» وأضاف قضائي، حكم أي بحقهم يصدر أن ودون

 قانون أي يوجد ال والتي الشرعية غير الهجرة تهمة هي بهما ألصقت
 الفلسطينيين الشابين عن باإلفراج المصرية السلطات وناشد يجرمها،

 ."سوري الجئ أي شأن شأنهم سوريا في الحرب ضحايا أحد باعتبارهما
 
 

 اليوم صباح منذ السوري النظام طائرات ألقت مختلف، موضوع وفي
 بريف الشيح خان بمخيم المحيطة المزارع على متفجرا   برميال  ( 16)
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 المخيم أبناء بين شديد وخوف فزع حالة إلى أدى ما الغربي، دمشق
 نستلة شارع و القصور منطقة القصف استهدف حيث األطفال، وخاصة
 .الليبية الشركة محيط وفي الشرقية المقبرة ومحيط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المخيم طريق السوري للنظام التابعة الثقيلة الرشاشات استهدفت كما

 المخيم أبناء يمد الذي الوحيد المصدر وهو زاكية، بمنطقة الواصل الوحيد
 المخيم أهالي معاناة من يضاعف مما وغيرها، الغذائية والمواد بالمؤن
 ومركز المخيم بين الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار بسبب

 من بالرغم زاكية طريق يسلكوا أن على األهالي أجبرت والتي العاصمة،
 .الكبيرة مخاطره

 
 مخيم في الطبي المجمع كشف حيث دمشق، العاصمة جنوب إلى وباالنتقال
 اإلنتاني دالكب التهاب من حالة ألول تشخيصه عن له، تقرير في اليرموك

A يوم كان الحالة عن الكشف أن وأكد العام، لهذا باليرقان المعروف 
 في طفلة على الطبية الفحوص إجراء بعد 2016/  3-16 األربعاء
 في كامنة كانت واألوبئة األمراض أن إلى مشيرا   عمرها، من الخامسة
 .الصيف فصل اقتراب مع وخاصة جديد من لتعود الشتاء، فصل
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 تشخيصه عن 2016-3-1 في الصادر تقريره في كشف قد المجمع وكان
 بعد وذلك العام، لهذا( التفوئيد) التيفية بالحمى اإلصابة من حالة ألول
 المجمع أبدى حيث الالزمة، المخبرية والتحاليل السريرية الفحوص إجراء
 وتواصل الصيف، فصل اقتراب مع وبئةألوا مراضألا انتشار من تخوفه

 المياه وجود وعدم الطبية الناحية وتدهور اليرموك مخيم على الحصار
 بغية الالزم باالستعداد المعنيين جميع إلى نداء   ووجه للشرب، الصالحة
 اتباع ضرورة على وأكد استفحالها، أو تفاقمها قبل المشكلة على السيطرة
 .أمكن ما الوقاية أساليب

 
 أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد مختلف، سياق وفي

 قضوا سوريا   فلسطينيا  ( 3187) اليوم حتى وّثق أنه سورية فلسطينيي
( 1062) وفاة إلى القصف أدى حيث. سورية في الدائرة الحرب بسبب
 بين المتبادلة االشتباكات بسبب الجئا  ( 716) قضى فيما فلسطينيا ، الجئا  
 قضى حين في المسلحة، السورية المعارضة ومجموعات النظامي الجيش
 أن يشار. الجئا  ( 437) النظام ومعتقالت سجون في التعذيب تحت

 والناشطين للباحثين تتيح سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة
 االلكتروني موقعها عبر احصائياتها إلى الوصول الحقوقية والمؤسسات
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 2016/  مارس ــ آذار/ 19/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو
 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 1008) لليوم المخيم على العامة
 ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 558) لـ والماء يوما ،( 1069) من أكثر

 .ضحية( 186) الحصار
 إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي يشالج: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوم( 864) حوالي منذ منازلهم
 بعد يوم( 1057) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة
 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع يوما  ( 718) حوالي: درعا مخيم •
 .مبانيه من( 70%)
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: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •
 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •
 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق

 حتى أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 71.2) من أكثر •
 .2015 األول كانون -ديسمبر نهاية

 .األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15500) •
 .لبنان في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 42،500) •
 وكالة احصائيات وفق وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) •
 .2015 يوليو لغاية" األونروا"
 .تركيا في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 8000) •
 .غزة قطاع في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 1000) •

 


