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ناشطون حقوقيون يطالبون بالتحرك لإلفراج عن معتقلين فلسطينيين "
 "وسوريين بالسجون التايالندية

 
 

 
 قصف عنيف بالبراميل المتفجرة يستهدف مخيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

  القيادة العامة – حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبهة لتحرير فلسطين

 .تسمح بخروج عدد من طالب الشهادة الثانوية في مخيم اليرموك
 بدء انحسار مرض التفوئيد في مخيم اليرموك بدمشق. 
 أزمات اقتصادية يعاني منها أهالي مخيم الرمل في الالذقية. 

  الجئاً فلسطينياً وسورياً إلى إيطاليا قادماً من " 70"وصول قارب يقل حوالي
 .تركية

 

 

 "طيساراًا 
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 تايلند
أطمق عدد من الناشطين الحقوقيين عمى شبكة االنترنت نداء استغاثة طالبوا فيو المؤسسات 

والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لوضع حد لمأساة العشرات من الالجئين الفمسطينيين 
والسوريين في تايمند والذين صدر بحقيم عدد من األحكام القضائية العسكرية والتي وصل بعضيا 
لحوالي العامين، حيث أكد الناشطون أن الحكومة التايمندية لم تعامل الالجئين عمى أنيم الجئين 
فارين من الحرب، بل عاممتيم كخارجين عن القانون حيث أوكمت لممحاكم العسكرية النظر في 

قضاياىم، وشدد الالجئون عمى ضرورة مراعاة الحكومة التايمندية القوانين والقرارات الدولية 
. المتعمقة بمعاممة الجئي الحروب

 
ويشار أن مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية قد تابعت أوضاع ومشاكل الالجئين 

الفمسطينيين السوريين المتواجدين في تايالند بعد حمالت االعتقال التي طالت العديد منيم منذ 
، وقامت المجموعة بعد نداءات وصمتيا من داخل السجون ىناك 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، 

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

 .المجموعة مكتب المفوضية بكل المعمومات المطموبة لممتابعة
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 آخر التطورات
تعرضت المناطق المالصقة لمخيم خان الشيح لالجئين الفمسطينيين بريف دمشق لقصف عنيف 
ومتزامن بالبراميل المتفجرة، مما أسفر عن دمار كبير فييا، مما أدى إلى انتشار حالة من اليمع 

 .بصفوف أبناء المخيم وذلك بسبب شدة أصوات االنفجارات القريبة من المخيم
ويذكر أن المخيم يعاني من نقص حاد بالخدمات الصحية حيث ال يعمل في المخيم سوى 

 إلى ذلك يعاني ،مستوصف تابع لألونروا والذي ال يقدم سوى بعض الخدمات الصحية البسيطة
المخيم من فقدان العديد من أصناف المواد التموينية بسبب االنقطاع المتكرر لمطرقات الواصمة 

 .بين المخيم والمناطق المجاورة لو بسبب القصف واالشتباكات فييا

 
 آثار القصف على المناطق المحيطة بمخيم خان الشيح

 – أما في مخيم اليرموك بدمشق فقد سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية
القيادة العامة والتي تحاصر المخيم منذ أكثر من عام بخروج عدد من طالب المخيم وذلك 

لاللتحاق بالدورة التكميمية لمشيادة الثانوية، وفي ذات السياق تسود حالة من التفاؤول الذي يشوبو 
الحذر فيما يتعمق بمحاولة تطبيق بنود مبادرة تحييد المخيم والتي وقعت بين رئيس فرع مخابرات 
فمسطين كممثل عن الحكومة السورية، وبين ممثمين عن المؤسسات والييئات اإلغاثية والكتائب 
داخل المخيم، وعمى صعيد ليس ببعيد قال مسؤول اليالل األحمر الفمسطيني في مخيم اليرموك 

إن حاالت التيفوئيد بدأت بالتعافي في مخيم اليرموك السيما بعد وصول األدوية :"جمال حماد 
وذلك بعد الجيود الحثيثة التي قامت بيا جمعية اليالل األحمر الفمسطيني داخل المخيم " الالزمة
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من حمالت التمقيح وتعقيم المياه في كافة أحياء المخيم المأىولة والتوعية حول الصحة العامة 
 .والشخصية والتي أدت بدورىا إلى محاصرة األمراض المعدية ومنع انتشارىا

يذكر أنو ُسجل في مخيم اليرموك انتشار عدد من األمراض المزمنة مثل الحمى التيفية واليرقان 
 إصابات، 110حيث وصل عدد حاالت المصابين بمرض التيفوئيد داخل اليرموك إلى أكثر من 

وذلك بسبب النقص الحاد باألدوية والخدمات الطبية نتيجة استمرار الحصار المفروض عمى 
 .المخيم منذ أكثر من عام

 
 في مخيم اليرموك حمالت التلقيحمن 

وفي الالذقية يعاني أىالي مخيم الرمل من أزمات اقتصادية أبرزىا غالء المعيشة وانتشار 
البطالة، ويذكر أن مخيم الرمل من المخيمات القميمة في سورية التي تعيش حالة من اليدوء، 

حيث لجأ إليو عدد من عائالت المخيمات الفمسطينية المجاورة والتي نزحت عن مخيماتيا بسبب 
 .القصف واالشتباكات

 
 إيطاليا

الجئًا فمسطينيًا وسوريًا معظميم من أبناء مخيم العائدين " 70"وصل يوم أمس قارب يقل حوالي 
بحمص، حيث رسى المركب في الشواطئ اإليطالية وذلك بعد رحمة استمرت عّدة أيام حيث 

بدأت من تركية، ويذكر أن الراكبين جميعيم بصحية جيدة، وىم اآلن في مخيمات المجوء 
اإليطالية، ويشار أن الوقود قد نفذ من مركبيم في األيام األخيرة حيث قام الصميب األحمر 

 .بإنقاذىم


