
 

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

 

 

 
 

 

السمطات التايمندية تصدر أحكامًا عسكرية بالسجن تصل إلى عامين "
 "عمى الجئين فمسطينيين سوريين

 
 

 

  ًاقتحام لمخيم خان الشيح من قبل مسلحين يتبعون الجيش الحر واعتقال عددا

 .من سكانه
 ارتفاع حصيلة القصف على مخيم درعا إلى تسع ضحايا. 

 انتشار الحمى التيفية واليرقان في صفوف المحاصرين في مخيم اليرموك. 

 قصف بالبراميل المتفجرة يستهدف محيط مخيم حندرات بحلب. 

 السلطات الصربية تخلي سبيل عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين. 

  مجموعة العمل تصدر تقريراً مفصالً عن معاناة الالجئين الفلسطينيين في

 .في األردن"مجمع سايبر ستي"
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 ضحايا
ثالث ضحايا يرفعون الحصيمة االجمالية لمقصف عمى مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين إلى تسع 

 :ضحايا، حيث وّثق أمس قضاء كل من
 .أيمن يوسف، محمد يوسف عبد القادر، جميمة يوسف عبد القادر

 
 جميمة يوسف عبد القادر

 آخر التطورات
اقتحمت مجموعات محسوبة عمى الجيش الحر مخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف 

دمشق، حيث دخمت تمك المجموعات إلى المخيم تحت إطالق كثيف لمرصاص في منطقة شارع 
المخفر والمدارس، مما تسبب بإنتشار حالة من الهمع بين األهالي، إلى ذلك أقدمت تمك 

المجموعات عمى اعتقال عدد من أبناء المخيم، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ويذكر أن 
تمك التجاوزات ليست األولى حيث أقدمت إحدى المجموعات في وقت سابق من مطمع الشهر 

محمد مثقال "الجاري عمى إطالق النار عمى عدد من األهالي مما أسفر عن وقوع ضحيتين هما 
 ."محمد صالح صالح"و" القاضية

وعمى صعيد آخر وثّقت مجموعة العمل ارتقاء ثالث ضحايا جدد إثر القصف بالبراميل المتفجرة 
التي استهدفت مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين مما يرفع حصيمة ذلك القصف إلى تسعة ضحايا، 

إضافة إلى وقوع العشرات من الجرحى ودمار كبير في ممتمكات المدنيين، ويذكر أن النقص 
 .الحاد في المواد الطبية والمعدات الميدانية أدى إلى التأخر في إسعاف الكثير من الضحايا
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 آثار القصف الذي استهدف مخيم درعا بالبراميل المتفجرة

أما في دمشق فيستمر انتشار عدد من األمراض في مخيم اليرموك حيث تنتشر الحمى التيفية 
واليرقان في المخيم في ظل نقص حاد باألدوية والخدمات الطبية داخل المخيم وذلك بسبب 
استمرار الحصار المشدد المفروض عمى المخيم منذ أكثر من عام، إلى ذلك قامت بعض 

الكتائب المسمحة في مخيم اليرموك بتنظيم عرض عسكري حيث قالت الكتائب أنه جاء تعبيرًا 
عن تضامنها مع أهمها في قطاع غزة والذي يتعرض لقصف مستمر من جيش االحتالل 

، حيث ردد عناصرها الشعارات المتضامنة مع فمسطين كما رفعوا األعالم "اإلسرائيمي"
 .الفمسطينية
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أما في حمب فقد شهد محيط مخيم حندرات قصف بالبراميل المتفجرة مما أدى إلى دمار كبير 
شهدته األحياء المجاورة، ويذكر أن المخيم يخضع لسيطرة مجموعات تابعة لمجيش الحر، حيث 

 .نزح معظم سكانه إثر القصف المتكرر والعنيف الذي استهدف المخيم طيمة األشهر الماضية

 
 من القصف الذي استهدف محيط مخيم حندرات

 تايمند
 الجئًا فمسطينيًا سوريًا لمدة تتراوح 20أصدرت السمطات التايمندية حكمًا قضائيًا يقضي بحبس 

 .بين العام والعامين بتهمة دخولهم البالد بطريقة غير شرعية واستخدامهم وثائق سفر مزورة
هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية قد تابعت أوضاع ومشاكل الالجئين 

الفمسطينيين السوريين المتواجدين في تايالند بعد حمالت االعتقال التي طالت العديد منهم منذ 
، وقامت المجموعة بعد نداءات وصمتها من داخل السجون هناك باالتصال 3/11/2013يوم 

بمكتب المفوضية العميا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة في بانكوك التي وعدت بمتابعة 
القضية مع السمطات المحمية، فيما تقدمت المجموعة بشكوى رسمية لدى المكتب اإلقميمي 
لممفوضية في جنوب شرق آسيا، كون الالجئين المعتقمين مسجمين في سجالت المفوضية، 

بدورها قدمت رئيسة المكتب اإلقميمي شرحًا حول وضع الالجئين عمومًا في تايالند، ووعدت 
بمتابعة القضية بعد أن طمبت أسماء المعتقمين وأرقام تسجيمهم ومكان احتجازهم، حيث زودت 

 .المجموعة مكتب المفوضية بكل المعمومات المطموبة لممتابعة
ومن جانبها تطالب مجموعة العمل السمطات التايمندية باإلفراج عن الالجئين الفمسطينيين 
السوريين والسوريين ومعاممتهم أسوة بالالجئين اآلخرين، ومراعاة القوانين والقرارات الدولية 

 .المتعمقة بمعاممة الجئي الحروب
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 فمسطينيًا من سورية وصموا تايالند خالل الشهور الستة األخيرة، قد تم 250يذكر أن أكثر من 
تسجيل معظمهم في سجالت المفوضية العميا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، ويعيش 

 .هؤالء الالجئون مع عوائمهم في ظروف مأساوية من الناحية االقتصادية والقانونية
 

 صربيا
أطمقت السمطات الصربية سراح عدد من الالجئين الفمسطينيين السوريين من أبناء مخيم خان 

الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق، وذلك بعد اعتقالهم بحجة محاولة الهجرة غير الشرعية، 
 .حيث سيتم ترحيمهم إلى مقدونيا

ويذكر أن الالجئين المفرج عنهم كانوا قد أطمقوا نداء استغاثة عبر مجموعة العمل من أجل 
 الجئًا فمسطينيًا سوريًا معظمهم من 29فمسطينيي سورية، حيث كان األمن الصربي قد اعتقل 

مخيم خان الشيح أثناء محاولتهم السفر إلى أوروبا عبر أحد المطارات الصربية، ويشار أن 
 .المعتقمين قد تم احتجازهم في سجن كاب دوم بمدينة نيس الصربية

 

 مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية
" السجن والمأساة...سايبر ستي"أصدرت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية تقريرًا بعنوان 

حيث يسمط التقرير الضوء عمى معاناة الالجئين الفمسطينيين السوريين الذين تحتجزهم السمطات 
 ويذكر أن المعسكر كان مخصصًا ،األردنية في معسكر سايبر ستي في ظروف غير إنسانية

 :يمكنكم االطالع عمى التقرير المفصل عبر الرابط التالي، نإلقامة العمالة اآلسيوية في األرد
 أضغط هنا

 
 تجمع سايبر سيتي

http://www.actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/1087-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9
http://www.actionpal.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/1087-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9
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 لجان عمل أهمي
مسن " 39"يستمر فريق هيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بتقديم وجبات اإلفطار لحوالي 

ومسنة في مخيم اليرموك وذلك في محاولة لمتخفيف من آثار الحصار المشدد المفروض عميهم 
 .منذ أكثر من عام

إلى ذلك نظم عدد من أطفال الالجئين الفمسطينيين السوريين في مركز إيواء بمدينة كمس عمى 
وذلك تعبيرًا عن تضامنهم مع " لغزة من القمب"الحدود التركية السورية، عرض مسرحي بعنوان 

 .أهمهم في قطاع غزة

 
  التضامني مع قطاع غزةعرض مسرحيال


