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السمطات المصرية تحتجز عددًا من الالجئين الفمسطينيين والسوريين "
 "بينهم نساء وأطفال بظروف غير إنسانية

 
 

 الجئان فلسطينيان يقضيان في سورية بظروف غامضة. 

  نقص حاد بالمواد األولية يشهده مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب
 .دمشق

 قصف مدفعي يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  السلطات التونسية تقطع المعونات الغذائية على فلسطينيين سوريين استقبلتهم
 .قبل حوالي شهر

 لبنان يستمر بمنع الالجئين الفلسطينيين السوريين من دخول أراضيه. 

  سيحتضن أوالده خالل أيام" راكان حسين"السفيرة الفلسطينية في هنغاريا. 

 

 من األطفال المحتجزين لدى السمطات المصرية
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 ضحايا 
وذلك بعد فقدانيما بظروف " ىشام نصار عودة"و" محمد نصار عودة"قضى كل من األخوين 

 .غامضة، ويذكر أنيما فقدا مع والدىما وأحد إخوتيم

 
 "هشام نصار عودة"و" محمد نصار عودة"األخوين 

 مصر
وردت لمجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية مناشدات من الجئين فمسطينيين وسوريين 

معتقمين في قسم شرطة البحيرة باالسكندرية بحجة محاولة اليجرة غير الشرعية، حيث اعتقميم 
 .األمن المصري أثناء تواجدىم عمى الطريق الرئيسية بالقرب من الشاطئ

وفي التفاصيل تروي إحدى المعتقالت لمراسمنا، أنيا اعتقمت منذ ثالثة أيام ىي وسبعة نساء 
أخريات، وخمسة عشر طفاًل وعدد من الرجال، حيث تم اقتيادىم إلى قاعدة عسكرية تابعة 

لمجيش المصري، حيث مكثوا ىناك لمدة ساعتين قبل أن يتم ترحيميم إلى قسم شرطة البحيرة، 
والتي يحتجزون فيو بظروف غير إنسانية، وذلك بسبب ضيق المكان وعدم اتساعو لذلك العدد 

من المعتقمين إضافة إلى عدم توافر أدنى شروط النظافة، حيث اضطر األطفال والنساء الفتراش 
. أرض الممرات إضافة إلى معاناة األطفال من الحشرات وارتفاع الحرارة

وطالبت الالجئة التي فضمت عدم الكشف عن اسميا خوفًا من أي إجراءات قد يتخذىا عناصر 
أن يتم اإلفراج بشكل فروي عن النساء واألطفال، مشيرًة أنيم جاؤوا إلى مصر " األمن بحقيا، 

طمبًا لألمن واألمان ال لإلعتقال واإلذالل، وعن تفاعل المنظمات الدولية أكدت الالجئة أن 
المفوضية السامية لالجئين أبمغتيم عن عدم قدرتيا عمى مساعدتيم إال في تأمين بعض الطعام، 
 ."أما عن دور السفارة الفمسطينية في مصر فقد قالت إننا ما زلنا ننتظر ممثل السفارة حتى يزورنا
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ويذكر أن السمطات المصرية كانت قد اعتقمت في الفترات السابقة العشرات من الالجئين 
الفمسطينيين والسوريين بحجة محاولتيم اليجرة غير الشرعية بالمراكب التي تنطمق من الشواطئ 

 .المصرية إلى أوروبا

 
 من األطفال المحتجزين لدى السمطات المصرية

 سورية
مع حمول أول أيام شير رمضان المبارك شيدت أسواق مخيم اليرموك المحاصر نفاد معظم 

وىو أحد أىالي المخيم المحاصرين ذلك بسبب قيام تجار  (أ،أ)المواد التمونية منيا، حيث عزى 
األزمات بإخفاء المواد التموينية التي يعاني المخيم أساسًا من فقدان معظميا بسبب الحصار 

وذلك لرفع أسعارىا والمتاجرة فييا، مؤكدًا أن جشع تجار األزمات جاء ليزيد من معاناة األىالي 
إلى أن تجار األزمات يتاجرون بقوت المدنيين بعمم من بعض  (أ،أ)المحاصرين، كما نّوه 

 .الكتائب المسمحة المتواجدة داخل المخيم
ويذكر أن المخيم يخضع لحصار مشدد من قبل عناصر الجيش النظامي ومجموعات من الجبية 

القيادة العامة منذ حوالي العام حيث يمنع إدخال المواد التموينية واألساسية إلى المخيم – الشعبية 
ليو  .إضافة إلى منع دخول وخروج األىالي من المخيم وا 

وعمى صعيد آخر تعرض محيط مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لقصف 
 .متقطع حيث استيدفت المزارع المجاورة لو بعدد من قذائف المدفعية

 
 تونس

قامت السمطات التونسية بقطع المساعدات الغذائية التي كانت تقدميا لالجئين الفمسطينيين 
السوريين التي تستقبميم مؤقتًا في منطقة الحمامات، وذلك بعد احتجازىم في مطار قرطاج الدولي 
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لعدة أسابيع إثر اضطرار طائرتيم لتغيير وجيتيا التي كانت مطار بنغازي بسبب التوترات 
األمنية التي شيدتيا المدنية، حيث قامت السمطات التونسية بعد حمالت ضغط من ناشطين 

ومؤسسات حقوقية بالسماح ليم بالدخول إلى تونس حيث تكفمت وزارة السياحة التونسية 
 .باستقباليم

التونسية بالتكفل بتقديم الطعام ليم خالل شير رمضان " زىرة المدائن"إلى ذلك قامت مؤسسة 
المبارك، ويذكر أنو لم يصدر أي تعميق رسمي من السفارة الفمسطينية في تونس عمى ذلك، وسط 
مخاوف من الالجئين من الغموض الذي يكتنف قضيتيم، خاصة فيما يتعمق بتمديد اقامتيم أو 

 .ترحيميم
 

 هنغاريا
الذي أضرب عن " راكان حسين"أفادت السفيرة ماري إنطوانيت بأن قضية الالجئ الفمسطيني

الطعام في ىنغاريا احتجاجًا عمى القرار الذي أخذتو السمطات الينغارية بعدم منح عائمتو تأشيرة 
دخول بذريعة عدم اعترافيا بوثيقة السفر الفمسطينية السورية، قد رفعت إلى رئاسة مجمس الوزراء 

 .الينغاري وتعالج في أعمى المستويات وان الحسين سيحتضن اوالده خالل األيام القميمة القادمة
ومن جية أخرى عقدت مجموعة الكورديال ندوة يوم أمس ناقشت فييا قضية راكان حسين، فيما 

الناشطة السياسية  migszol تم في االيام الماضية تصوير العديد من األفالم من قبل مجموعة
في الدفاع عن المياجرين وحقوق األقميات والمضطيدين من قبل الناشط الحقوقي األمريكي جان 

ريد والناشطة مارتي مع راكان حسين وذلك من أجل تسميط الضوء عمى معاناتو بشكل خاص 
 .ومعاناة الالجئين بشكل عام

 
 من لقاءات الالجئ راكان حسين مع الناشطين
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 لبنان
ال تزال السمطات المبنانية مستمرة بمنع دخول الالجئين الفمسطينيين السوريين إلى أراضييا، حيث 

تتوارد الشكاوى من فمسطينيي سورية إلى مجموعة العمل حول منع األمن العام المبناني ليم 
دخول لبنان بالرغم من امتالكيم الوثائق المطموبة، حيث فشمت عدة عائالت فمسطيينية سورية 
بإجراء مقابالت لم شمميا في السفارات األوروبية بسبب تمك القرارات، ويذكر أن معظم السفارات 

 .األوربية قد أغمقت أبوابيا في دمشق بسبب األحداث الدائرة ىناك
والمتواجد في السويد لمجموعة العمل من أن السمطات المبنانية  (و،د)ومن جانبو أكد الالجئ 

 ،منعت بقية أفراد عائمتو من دخول لبنان لمقابمة السفارة السويدية من أجل إجراءات لم شمميم
ويذكر أنو يوجد العشرات من الحاالت المشابية لالجئين فمسطينيين سوريين عانوا من ذات 

 .المشكمة
ويشار أن السمطات المبنانية قد فرضت شروطًا مشددة عمى دخول الالجئين الفمسطينيين 
السوريين إلى أرضييا، إضافة إلى قياميا برفض تمديد اإلقامات لمعشرات من الالجئين 

 .الفمسطينيين السوريين المتواجدين عمى أراضييا


