
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الجئاً فلسطينياً بحجة اإلقامة غير النظامية 20تايلند تعتقل "

 2018( فلسطينيين قضوا في سورية خالل تشرين الثاني 9) •

 فلسطينية فقدن منذ بداية األحداث في سورية 39 •

 فقدان الفلسطيني السوري "أحمد إبراهيم" خالل محاولته الهجرة إلى أوروبا •

 توزيع مالبس شتوية على األطفال المهجرين في مخيم دير بلوط •

    2223  العدد
05-12-2018 



 

 آخر التطورات

الجئًا فلسطينيًا، وذلك بعد  20الجئًا من بينهم  23اعتقلت الشرطة التايلندية يوم أمس االثنين 
طة ألماكن سكنهم بحجة انتهاء اقاماتهم وتواجدهم غير الشرعي في حملة الدهم التي نفذتها الشر 

 تايلند. 

بدوره قال الميجور جنرال سور اتشيه في تصريح إلحدى الصحف التايلندية إنه سيتم مناقشة 
الجئ وصولوا إلى تايلند مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين يوم  2000وضع أكثر من 

 وضاع الالجئين وتهجيرهم إلى بلد أخر. ديسمبر وذلك لتسوية أ 6

 
إلى ذلك تناقل عدد من الناشطين تصريح لرئيس شرطة الهجرة في تايالند نشر على موقع 
التواصل االجتماعي )الفيس بوك( يتوعد فيه باعتقال كافة الالجئين الفلسطينيين في تايلند متهمًا 

 اياهم بعصابة المافيا بحسب ما نسب إليه. 

اتهمت فاطمة جابر الناشطة الفلسطينية في مجال حقوق الالجئين المكتب التابع من جانبها 
في تايلند بالمسؤولية عن حملة االعتقاالت التي تعرضوا لها  UNللمفوضية السامية لالجئين 

الالجئين، مشيرة إلى أن إدارة المكتب هي التي طلبت من الشرطة التايلندية اعتقال الناشطين 
تصامًا قبل عدة أيام أمام مكتبها وزودتهم بصورهم وعناوين إقامتهم بحجة أنهم الذين نفذوا اع

 ينون القيام بأعمال تخريبية. 



 

العمل على حل قضية الالجئين الفلسطينيين  UNوناشدت الجابر المفوضية السامية لالجئين 
 والعرب والمسجلين على قيودها، والنظر في وضع معامالتهم في مكتبها بتايلند. 

ديسمبر الجاري أمام مقر المفوضية  1هذا ونظم الالجئون الفلسطينيون والعرب اعتصامًا يوم 
السامية لشؤون الالجئين في العاصمة التايلندية بانكوك، احتجاجًا على تجاهل األمم المتحدة 

 حقوقهم كالجئين والتغاضي عن أوضاعهم المأساوية. 

أسرة فلسطينية سورية، من  50ين بينهم حوالي الجئ معظمهم من الفلسطيني 600ويشتكي نحو 
ظروف معيشية صعبة ودون حماية قانونية مما عرضهم للسجن والمالحقة، إضافة إلى عدم دعم 

 األمم المتحدة لهم ماليًا وعدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية.

" 9ة أن "إلى ذلك أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
، بينهم ثالثة الجئين نتيجة 2018الجئين فلسطينيين قضوا خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

نقص الرعاية الطبية، والجئان قضيا تحت التعذيب في السجون السورية، وشخصان نتيجة طلق 
 ناري، فيما توفي آخر على طريق الهجرة، والجئ لم يعرف سبب مقتله.

لرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن في السياق كشف فريق ا
( الجئات 9( الجئة فلسطينية فقدن منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )39توثيق بيانات )

 ( فقدن في حي التضامن. 10من أبناء مخيم اليرموك، و)

يات خطف واعتقال، من جانبهم اتهم ناشطون، المجموعات الموالية لألمن السوري بقيامها عمل
إما بداعي أن المفقودة أو المفقود مطلوب لألمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف 

 وطلب فدية مالية إلطالق سراحه.

من أبناء منطقة شبعا  1974من جهة أخرى ُفقد الالجئ الفلسطيني السوري "أحمد إبراهيم" مواليد 
نوفمبر الماضي خالل محاولته اجتياز النهر  - تشرين الثاني 29بريف دمشق يوم الخميس 

الثالث نهر دوبرا في كرواتيا مع أربعة من أصدقائه بهدف الوصول إلى سلوفينيا ومن ثم ايطاليا 
 للهجرة إلى إحدى الدول األوروبية. 



 

بدورها ناشدت عائلة إبراهيم المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل لمعرفة مصير نجلها الذي 
ه مجهواًل عقب فقدان االتصال به منذ خمسة أيام، علمًا أن اإلبراهيم فر من الحرب بات مصير 

في سورية إلى مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمال لبنان وبعد تدهور وضعه المعيشي قرر 
 الهجرة إلى أوربا للبحث عن حياة أمنة وكريمة. 

 
ية وملهم مالبس شتوية على باالنتقال إلى الشمال السوري وزعت كل من جمعية آفاد الترك

المحمدية في ناحية جنديرس بريف عفرين شمال و  األطفال المهجرين في مخيمي دير البلوط
 سورية، وذلك للتخفيف من معاناتهم ومد يد العون والمساعدة لهم.

فيما ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم 
لى الشمال السوري، حيث تعيش أوضاعًا إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات اليرموك إ

 األساسية والمعيشية.

 


