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ناشطون يطمقون حممة الكترونية لمطالبة السمطات المصرية بحسن "
 "معاممة الالجئين المعتقمين لديها

 
 
 

 
 "60 "ٌوماً ومخٌم الٌرموك لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن دون ماء. 

 إدخال كمٌات محدودة من المٌاه والمواد الغذائٌة إلى الٌرموك. 

  الجٌش النظامً ٌمنع أهالً مخٌم الحسٌنٌة من العودة إلى منازلهم منذ أكتوبر
2013. 

 األمن السوري ٌعتقل أربعة من أبناء مخٌم العائدٌن بحمص. 

 
 
 

 من المحتجزين لدى السمطات المصرية
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 آخر التطورات
معاممة حسنة لالجئين : السمطات المصرية"أطمق عدد من الناشطين والحقوقيين حممة بعنوان 

وذلك عبر موقع منظمة آفاز وىي منظمة عالمية، تناضل من أجل " الفمسطينيين والسوريين
قضايا البيئة وحقوق اإلنسان وحرية التعبير، حيث يناشد الناشطون عبر حممتيم السمطات 

المصرية بعدم ترحيل الالجئين الفمسطينيين والسوريين المعتقمين لدييا إلى سورية وذلك لما فيو 
 .من خطورة عمى حياتيم

يذكر أن أكثر من مئة الجئ فمسطينيي وسوري تحتجزىم السمطات المصرية في سجن كرموز، 
وذلك بعد أن وقعوا ضحية لعممية نصب من قبل أحد الميربين في تركيا، حيث اتفقوا معو عمى 
أن يوصميم إلى الشواطئ األوروبية، إال أنو لم يصدق معيم فانتيت رحمتيم كمحتجزين في أحد 

السجون المصرية، حيث يعتقمون وسط مخاوف من ترحيميم إلى سورية، حيث أن السمطات 
المصرية قامت سابقًا باحتجاز العشرات من الالجئين في ظروف غير إنسانية فيما تم ترحيل 

 .بعضيم إلى سورية
وعمى صعيد آخر يدخل انقطاع المياه عن مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق يومو 

عمى التوالي حيث يضطر األىالي إلى الذىاب لممناطق المجاورة لتأمين حاجتيم منيا، ىذا " 60"
ويترافق انقطاع المياه عن منازل المخيم مع انقطاع التيار الكيربائي وفقدان المواد الغذائية 

والطبية من المخيم، وذلك بسبب الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات 
من األىالي إثر " 155"القيادة العامة عمى األىالي حيث راح ضحية ذلك – الجبية الشعبية 

 .نقص التغذية والرعاية الطبية

 
 أزمة المياه في مخيم اليرموك
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إدخال كمية محدودة من المواد الغذائية والمياه " األونروا"وفي ذات السياق استطاعت وكالة 
 .يوماً " 490 "لتوزيعيا عمى األىالي المحاصرين منذ

وعمى صعيد آخر يستمر الجيش السوري النظامي وبعض المجموعات الفمسطينية الموالية لو 
بمنع أىالي مخيم الحسينية من العودة إلى منازليم بالرغم من سيطرتيم عمى المخيم بشكل كامل 

، وذلك بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بينيم وبين مجموعات من الجيش الحر، 2013منذ أكتوبر 
فيما ال يزال األىالي ينتظرون العودة إلى منازليم بعد أن تمقوا العديد من الوعود من جيات 

 إلى ذلك يعاني األىالي من أعباء اقتصادية ،رسمية سورية إال أن تمك الوعود لم تنفذ حتى اآلن
إضافية تراكمت عمييم خاصة بعد غالء إيجارات المنازل وانتشار البطالة، ويذكر أن أىالي 

 .المخيمين قد نزحوا إلى البمدات والمخيمات المجاورة

 
 مخيم الحسينية

في " محمود درويش"أما في حمص فقد اعتقل األمن السوري أربعة من أبناء مخيم العائدين ىم 
في العقد " محمد يوسف الغموي" العقد الثالث من العمر، من أىالي مدينة صفد في فمسطين، و

في العقد الخامس " معتز خالد عمر" الثالث من العمر، من أىالي مدينة صفد في فمسطين، و
 من عمى حاجز 3/11/2014من العمر، من أىالي قرية الشجرة في فمسطين، وذلك يوم 

في الحي الشرقي لممخيم، كما قام عناصر أحد الحواجز المحيطة " بالل  " الزبزوب خمف جامع
 6/11/2014في العقد السابع من العمر يوم " إبراىيم فاروق دياب"بالمخيم باعتقال المسن 

 .وذلك أثناء عممو كسائق أجرة
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 المخيمات الفمسطينية في سورية احصائيات وأرقام
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة عمى المخيم لميوم : مخيم اليرموك •

 يومًا عمى 60 يومًا، والماء لـ 573 عمى التوالي، وانقطاع الكيرباء منذ أكثر من 490
 . ضحية155التوالي، عدد ضحايا الحصار 

 .الجئًا فمسطينيًا سوريًا قضوا خارج سورية" 41" •
 .عنصرًا من جيش التحرير الفمسطيني قضوا بسبب االشتباكات في سورية" 93" •
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 . يومًا عمى التوالي392
الجيش النظامي يستمر بمنع األىالي من العودة إلى منازليم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 . يومًا عمى التوالي361
 يومًا بعد سيطرة مجموعات 561نزوح جميع األىالي عنو منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عميو
 يومًا النقطاع المياه عن المخيم وغياب تام لمخدمات األساسية 207حوالي : مخيم درعا •

 .داخمو
استمرار النقطاع الطرقات الواصمة بينو وبين مركز المدينة باستثناء : مخيم خان الشيح •

 ."خان الشيح- زاكية"طريق 
 .استمرار األزمات االقتصادية خاصة البطالة وغالء المعيشة: مخيم خان دنون •
 .استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام: مخيم النيرب •
الوضع ىادئ نسبيًا مع : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .استمرار األزمات االقتصادية فييا


