
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطات التايلندية تعد بإطالق سراح الفلسطينيين المحتجزين لديها •

 أشقاء فلسطينيين بعد تسليم القيادة العامة اثنين منهم للتسوية 3األمن السوري يواصل اعتقال  •

 نشاط ترفيهي لألطفال في مخيم اليرموك •

    2193  العدد

مجموعة العمل ومركز العودة يوجهان رسالة إلى السفير التايلندي في بريطانيا "

 "بخصوص الالجئين الفلسطينيين

05-11-2018 



 

 آخر التطورات

لسطينيي سورية في لندن، مذكرة وّجه كل من مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل ف
إلى السفير التايالندي في بريطانيا "بيسانو سوافاناجاتا"، تناولت أوضاع الالجئين الفلسطينيين في 

 تايالند.

وقال المركز إن التقارير القادمة من تايلند تفيد بأن السلطات التايالندية تعامل الالجئين 
ي لجوء يهربون من الحرب، ومن بينهم الفلسطينيين الفلسطينيين كمجرمين بداًل من كونهم طالب

 القادمين من سورية.

وأوضحت الرسالة إلى أن مجموعة العمل تلقت شهادة لالجئ فلسطيني من سوريا تم سجنه مع 
الجئ بينهم نساء وأطفال ومسنين في مركز احتجاز المهاجرين في بانكوك،  100ما يصل إلى 

الجئ فلسطيني آخر في تايلند في موقع يزداد فيه  600ك بسبب تجاوز مدة تأشيراتهم، وهنا
 خطر التعرض لالحتجاز أو الترحيل القسري.

 
وأعربت مجموعة العمل ومركز العودة عن قلقهما من أن تشديد السلطات التايالندية قبضتها على 

نيين الالجئين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الالجئين الفلسطي
 الذين ال يستطيعون العودة إلى وطنهم أو التوجه إلى أماكن أخرى.



 

وحّثت مجموعة العمل ومركز العودة المجتمع الدولي واألمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية على 
اتخاذ إجراءات عاجلة فورية لمساعدة الفلسطينيين من سوريا الذين تقطعت بهم السبل في بانكوك 

بداًل من  بالحرب،عاملة عادلة كالجئين يفرون من المناطق المنكوبة وضمان معاملتهم م
 المجرمين.

هذا وأشارت الرسالة إلى ّأنه تم تقديم طلب من جانب المركز والمجموعة للقاء السفير التايلندي 
في بريطانيا بهدف مناقشة القضية وطلب استيضاحات رسمية من السفارة، في حين صرح 

ة عزمه على مقابلة بعثة تايلند في األمم المتحدة في نيويورك األسبوع مصدر في مركز العود
نوفمبر لتنظيم فعالية داخل مقر  ٨القادم لمناقشة ذات القضية، حيث سيتواجد وفد المركز في 

 الجمعية العمومية لألمم المتحدة حول مستقبل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط.

( عائلة فلسطينية سورية 50الجئ فلسطيني في تايالند بينهم ) (600يشار إلى أن أكثر من )
معرضين لخطر حقيقي بسبب إقرار السلطات التايالندية لقانون يفرض اجراءات مشددة على من 

 ال يملك أوراق إقامة ثبوتية.

ى وفي السياق، قال سفير دولة فلسطين في ماليزيا وغير المقيم في تايلند "وليد أبو علي" إنه تلق
 وعودًا من السلطات التايلندية، تقضي بإطالق سراح الالجئين الفلسطينيين المحتجزين لديها.

وأشار السفير الفلسطيني أنهم التقوا مع سفير تايلند في ماليزيا بناء على توجيهات من الرئيس 
الفلسطيني، وتم تسليمه رسالة بخصوص وضع الالجئين الفلسطينيين في تايلند وحملة 

 االت التي تنفذ ضدهم.االعتق

 



 

وأوضح أن الحكومة التايلندية اعتبرت تواجد هؤالء الالجئين غير شرعي، مشيرًا إلى أن تايلند 
 تالحق جميع الالجئين الموجودين على أراضيها بغض النظر عن جنسياتهم.

 وأكد السفير أبو علي أن المعتقلين هم أربع نساء وسبعة أطفال وعدد آخر من الرجال، وسيتم
 إطالق سراحهم يوم اإلثنين المقبل.

وكانت تسجيالت صوتية بّثها ناشطون كشفت النقاب عن مناشدات تعكس عمق المأساة التي 
يعيشها الجئون فلسطينيون وسوريون، وهم محتجزون في سجون مملكة تايلند وسجن الهجرة 

"I.D.Cمدة تأشيراتهم أو إقامتهم.  "، بالعاصمة التايلندية بانكوك بتهمة "أنهم الجئون" أو النتهاء 

أعوام  6وفي شأن آخر، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال ثالثة أشقاء فلسطينيين منذ 
الجبهة -وحتى اللحظة، على الرغم من تسليم اثنين منهم ألنفسهم بعد وعود من "القيادة العامة

 لنظام السوري وهم: الشعبية لتحرير فلسطين" بتسوية وضعهم األمني مع أجهزة أمن ا

بعد أن قامت عناصر "القيادة  2012-9-20( اعتقل بتاريخ 1975"سمير البرناوي" )مواليد عام 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بتسليمه للنظام السوري، وهو قائد إحدى مجموعات -العامة

وي" )مواليد عام المعارضة المسلحة في منطقة التضامن المجاورة لمخيم اليرموك. و"فادي البرنا
الجبهة الشعبية -بعد أن قامت عناصر "القيادة العامة 2012-9-20( اعتقل بتاريخ 1976

لتحرير فلسطين" بتسليمه للنظام السوري، بعد وعود بتسوية وضعه وأخيه سمير، و"شادي 
 .2012عام  10( اعتقل من مخيم اليرموك في شهر 19٨1البرناوي" )مواليد عام 

السوري يعتقل العديد من األشقاء والعائالت الفلسطينية بمن فيها من النساء يشار أن األمن 
واألطفال اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، في حين تم توثيق حاالت عديدة ألشقاء وعائالت 

أبناء مخيم قضوا تحت التعذيب في سجون النظام كـ األشقاء الثالثة " من عائلة حمدان من 
 .أبناء مخيم الرمليقات الثالثة من عائلة سعد الدين " من والشق ،اليرموك

( معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري اليزال 1709هذا ووثقت مجموعة العمل حتى اآلن )
 ( قضوا تحت التعذيب منهم نساء وكبار في السن.55٨مصيرهم مجهواًل، و)



 

 35الفلسطيني نشاط ترفيهي لـ  وفي جنوب دمشق، أقام متطوعون من جمعية الهالل األحمر
طفاًل في مخيم اليرموك المنكوب، األمر الذي أدخل الفرح لقلوب الجميع من أطفال وذويهم 
والعاملين بالجمعية في المخيم، وهو األول من نوعه بعد حملة القصف والتدمير األخيرة وخروج 

 تنظيم داعش من جنوب دمشق.

لت في مخيم اليرموك ورفضت الخروج منه، على الرغم من عائلة فلسطينية الزا 40يشار إلى أن 
 عدم توفر مقومات الحياة، فال وجود للماء أو الكهرباء أو بنى تحتية.

 


