
 

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

 

 

 
 

 
 

معتقلين في تايلند يطالبون الرئيس "عباس"  فلسطينيا  ( 13)"
 "التدخل إلطالق سراحهم

 

 
 

 ( مهاجراً من سورية قبالة السواحل التركية.11غرق ) •

 إلى مخيم خان الشيح.حواجز النظام وجيش التحرير تسمح بدخول غاز الطهي  •
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 آخر التطورات

( الجئًا فلسطينيًا من المعتقلين في سجون تايلند بسبب انتهاء إقاماتهم الرئيس 13طالب )
الفلسطيني "محمود عباس" بالتواصل مع الحكومة التايلندية والعمل على إطالق سراحهم بأسرع 

 وقت.

والفلسطينيين السوريين المعتقلين في تايلند من حيث يعاني العشرات من الالجئين الفلسطينيين 
ظروف اعتقال غاية في السوء، وذلك وفق ما نقلته إحدى وكاالت األنباء الفلسطينية التي 

"، بالعاصمة التايلندية I.D.Cاستطاعت التواصل مع أحد الالجئين المعتقلين سجن الهجرة "
 .بانكوك عبر أحد أشقاءه

محتجزين في المركز  ،نساء وكبار في السن وشباب 3عائالت و 3فإن ووفقًا لما نقلته الوكالة 
 " بتهمة "أنهم الجئون" أو النتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.IDCالذي يرمز له بـ "

 
( عامًا وثالث 75هم المسن "ماجد معروف ملحم" )و  كما أوردت الوكالة أسماء بعض المعتقلين

ماجد ملحم" و"كنعان عزيز ملحم" وهم من أبناء مخيم اليرموك "منتهى ومها ونهاد  -من بناته 
في دمشق، و"محمد يونس أبو حرب" من أبناء مخيم خان الشيح بريف دمشق، و"سلطان عفيف 
أحمد" و"أيهم إبراهيم يونس" و"محمد خير أحمد عزيمة" و"مهند ياسين" و"عمر ثائر صالح" 

 لنواجهة".و"أحمد عبد الرحمن النواجهة" و"شادي أمجد ا
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" من أسوأ مراكز احتجاز المهاجرين ويشكو الفلسطينيون من اكتظاظه IDEويعتبر سجن "
بالمحتجزين، وقذارته الكبيرة، كما أن الطعام قليل ورديء النوعية، في حين يمنع حراس السجن 

إلصابتنا من خروج المهاجرين للتهوية "حيث لم نشاهد الشمس منذ فترات طويلة األمر الذي أدى 
بأمراض جلدية" بحسب رسالة سابقة وصلت لمجموعة العمل من أحد الفلسطينيين السوريين كان 

 محتجزًا بداخله.

أطفال لقوا  5( شخصًا بينهم 11وفي موضوع ليس ببعيد، قالت وكالة دوغان التركية لألنباء أن )
ية ويتجه إلى اليونان مهاجرًا من سور  (22حتفهم قبل يومين بعد غرق قارب مطاطي كان يقل )

 .في شمال محافظة أيدين القريبة من جزيرة ساموس اليونانية

وقالت الوكالة إن لقطات تلفزيونية أظهرت جثثا جرفتها المياه إلى شاطئ قرب المدينة، وجرى 
 جثمانا، فيما اليزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين. 11انتشال 

ان عبر سواحل ناحية قوشاداسي التابعة لمدينة أيدن غربي وكان القارب يقل الالجئين إلى اليون
تركيا، وألقت السلطات القبض على اثنين من األتراك بعد أن سبحا إلى الشاطئ لالشتباه في 

 تنظيمهما الرحلة.

 
وعلى صعيد آخر، أكد مراسلنا في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق أن 

غاز الطهي دخلت إلى المخيم، وذلك بعد أن سمحت حواجز النظام  شاحنة محملة بأسطوانات
 وجيش التحرير بإدخالها.
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اسطوانة، مضيفًا أنه يتم بيع اسطوانة  300وقال مراسلنا أن عدد االسطوانات التي تم ادخالها 
 غاز واحدة لكل عائلة في المخيم.

ب عدم التزامه بتنفيذ بنود اتفاق يأتي ذلك وسط انتقادات حادة وجهها ناشطون للنظام السوري بسب
 .2016المصالحة الموقع بينه وبين قوات المعارضة السورية المسلحة في تشرين الثاني 

حيث انسحبت األخيرة على إثره نحو مدينة إدلب في الشمال السوري، كما تم تهجير أكثر من 
على المخيم والسماح  ألفين ناشط إغاثي وإعالمي من المخيم، وذلك مقابل رفع النظام لحصاره

 بعودة األهالي إلى منازلهم، تلك البنود التي لم ينفذها النظام حتى اآلن.

 
 2017مارس  –آذار  26فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3472) •
 .( امرأة 455)

( 86يًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطين1180) •
 .امرأة 

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 .( على التوالي1373يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب 195) •
 .غالبيتهم في مخيم اليرموكالحصار 
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( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1079انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 .( يوماً 887)

( يومًا، 1423أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) •
 .( يوما157والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف  (79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 .( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


