
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2622 العدد
28-22-2029 

 

 "واإلوساوٍت القاوىوٍت أوضاعهم هشاشت ٌشكىن مصز فً سىرٌت فلسطٍىٍى"

" 

 مستىقعاث إلى وتحىلها  سبٍىت مخٍم وأسقت  شىارع تغمز األمطار 

 سىرٌت فً األحداث بداٌت مىذ بدمشق الدٌه ركه تجمع أبىاء مه فلسطٍىٍٍه" 8" قضاء 

 سىىاث 5 مىذ" علٍان عبٍدة" الفلسطٍىً قسزٌا   ٌخفً السىري األمه 



 

 التطورات خرآ

 من تيرباً "  سائح"  أي"  وافد" تسمية السوري الفمسطيني الالجئ عمى المصرية السمطات تطمق

 . لالجئين تقديميا  الواجب الحماية تقديم

 

 لمغاية، صعباً  القانونية االقامة عمى مصر في سورية من الفمسطيني الالجئ حصول يزال  وال

 التي أوالً  األمنية الموافقة عمى بالحصول  الرتباطيا  وذلك اإلقامة، متطمبات جميع توفير رغم

 ىشة قانونية أوضاع من يعاني جعمو ما األسباب، إبداء دون شيور لعدة منحيا في المماطمة يتم

 السفارة من التصديق يكون وىل التمثيل وجية األوراق تصديق أو كاإلقامة الصعد كافة عمى

 ما فمسطيني، المتقدم كون الفمسطينية السفارة من أم السورية، الوثيقة يحمل المتقدم كون السورية

 والمعاممة التعقيد أو والمساعدة التسييل بين المصرية المحافظات بين ما بالتعامل فروقاً  أوجد

 .  السيئة



 

 المصرية السودانية الحدود عبر نظامية غير بطرق الداخمين الالجئين بشريحة يتعمق وفيما

 عمى قادرين وغير أبنائيم، وتعميم والعمل والتنقل الحركة عمى القدرة عدم من يعانون فأولئك

 المصرية السمطات لرفض وذلك( ومطارات موانئ) المصرية المنافذ عبر مصر خارج السفر

 بموجب أسبوع خالل وضعو تسوية تتم الذي السوري بالالجئ  أسوة القانونية أوضاعيم  تسوية

 . مصر إلى وصولو لمجرد المفوضية من عمييا يحصل الذي المجوء بطاقة

 الماضية الثالثة األعوام أن عمى سورية فمسطينيي أجل العمل مجموعة مراسل أكد جانبو من 

 أن إلى منوىاً  مصر، في السوريين الفمسطينيين الالجئين أعداد في ممحوظاً  انخفاضاً  شيدت

 اعداد في تراجع حدوث أكدت مصر في العمل مجموعة رصدتيا التي والحاالت المؤشرات

 033 قرابة  منيم. 8308 عام  شخص  0033  نحو إلى الجئ 6 من سورية فمسطينيي

 المحافظات بعض عمى توزعوا -نظامية غير بطريقة دخول -السودان من لمصر وافدين شخص

 .والجيزة الشرقية والمنطقة ودمياط واإلسكندرية كالقاىرة المصرية

 العيوب من العديد دمشق عمى ىطمت التي الغزيرة األمطار كشفت  دمشق ريف إلى باالنتقال

 شوارعو المياه غمرت حيث الفمسطينيين، لالجئين سبينة لمخيم  الصحي الصرف شبكة في

 مقاطع وبعض الصور أظيرت حين في مستنقعات، إلى وحولتيا  بانسدادىا وتسببت وأزقتو

 سكان عمى تمر التي المزرية لمحالة صادمة مشاىد  من والجئون ناشطون بثيا التي الفيديو

 .األىالي منازل داخل إلى وتسربيا األمطار بمياه اآلسنة المياه اختالط نتيجة المخيّم،



 

 

 المخيم إلى عودتنا منذ إننا العمل لمجموعة تصريح في  السبينة مخيم سكان أحد قال جانبو من

 مضيفاً  التحتية، والبنى الخدمي المخيم بواقع لمنيوض المعنية والجيات المسؤولين بمناشدة نقوم

 سوى اليومي اليم ىذا عن الحديث بات درجة إلى مجيب من ال لكن كثيرة مناشدات أطمقنا لقد

 .تحّممو عمى قدرة من ىناك يعد لم لواقع مرآة

 المتعمقة تمك وخاصة التحتية البنى خدمات بعض توفر عدم من السبينة مخيم سكان ويعاني

 وحارات منازل عن المياه انقطاع مشكمة تتصدر حين في والماء، والكيرباء، الصحي، بالصرف

 مرتفعة بأسعار الصياريج من المياه شراء عمى يجبرون الذين لسكانو االىتمامات واجية المخيم

 .واالقتصادية المعيشية وأزمتيم معاناتيم من فاقم مما

 



 

 عدد أن سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة في التوثيق فريق أعمن مختمف سياق في

"  8"  بمغ سورية في األحداث بداية منذ قضوا الذين بدمشق الدين ركن تجمع أبناء من الضحايا

 . التعذيب تحت 4 بينيم ضحايا

 

 قبل نسمة ألف 80 نحو بمغ بدمشق الدين ركن منطقة في الفمسطينيين الالجئين عدد أن يذكر

 .وقراىا صفد مدينة من معظميم سورية في األحداث اندالع

( 84" ) عميان عبيدة" الفمسطيني الالجئ اعتقال السورية األمنية األجيزة تواصل أخرى جية من

 منطقة في السوري النظام حواجز أحد قبل من اعتقالو بعد وذلك مصيره، عمى وتتكتم عاماً 

 8304-0-00 يوم بدمشق الزاىرة



 

 

 كوادر أحد وىو العاصمة، جنوب اليرموك لمخيم السوري الجيش حصار فترة عايش عميان وكان

 .فمسطين في االسالمي الجياد حركة

 اليوم لحظة حتى سورية فمسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريد ووثق ىذا

 .وأطفال نساء بينيم السوري، النظام سجون في فمسطيني معتقل( 0773) بيانات

 


