
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2214 العدد

 "من أمام مقر األمم المتحدة في بانكوك، األطفال الفلسطينيون: "ضاعت حقوقنا وأحالمنا"

 منشأة تعليمية وصحية للوكالة تضررت أو دمرت في مخيمي اليرموك ودرعا 23األونروا: • 

 سنوات 4"مجدي حمدان" منذ  األمن السوري يواصل اعتقال الشاب الفلسطيني• 

 لالجئين في مخيم حندراتعلى اساعداتها األونروا توزع م• 

02-12-2018 



 

 التطورات آخر

نّظم عشرات الالجئين العرب غالبيتهم من الفلسطينيين اعتصاماً أمام مقر المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين في العاصمة التايلندية بانكوك، احتجاجًا على تجاهل األمم المتحدة حقوقهم كالجئين 

 المأساوية.والتغاضي عن أوضاعهم 

وطالب المعتصمون األمم المتحدة باالعتراف بهم كالجئين وتعجيل توطينهم في دول اللجوء 
 كأستراليا وكندا ودول أوروبية أخرى، والعمل على نيل حقوقهم.

 
أسرة فلسطينية سورية، من  50الجئ معظمهم من الفلسطينيين بينهم حوالي  600ويشتكي نحو 

حماية قانونية مما عرضهم للسجن والمالحقة، إضافة إلى عدم دعم ظروف معيشية صعبة ودون 
 األمم المتحدة لهم ماليًا وعدم توفير الرعاية الصحية والتعليمية.

وحمل األطفال خالل االعتصام شعارات تحّمل األمم المتحدة ومفوضية الالجئين في تايلند، 
 قتلت أحالمهم وطفولتهم. المسؤولية عن ضياع حقوقهم خالل السنوات الماضية وبأنها

كما ناشد المشاركون من نساء وأطفال وكبار في السن المنظمات الدولية واإلنسانية بتوفير وطن 
 آمن لهم، مشّددين أّنهم بال أمان وال يستطيعون العودة إلى أوطانهم.

أجل أحد المشاركين في االعتصام أكد بأن المسؤولين الفلسطينيين لم يتدخلوا بشكل جّدي من 
إطالق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون التايلندية، وحّل أزمة الالجئين الفلسطينيين مع 

 السلطات التايلندية وتسوية أوضاعهم القانونية.



 

هذا وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعت في بيان لها، المجتمع الدولي بكل 
نتهاكات التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في مؤسساته للتدخل العاجل والسريع لوقف اال

تايالند، وناشدت الحكومة التايالندية اإلفراج الفوري عن المحتجزين لديها وتسوية أوضاعهم 
القانونية واحترام إنسانيتهم وكرامتهم والعمل بموجب النصوص والمواثيق الدولية واإلعالن العالمي 

 لحقوق اإلنسان.

منشأة تعليمية  23كالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين "األونروا" أن إلى ذلك، أعلنت و 
وصحية في مخيمي اليرموك ودرعا في سورية، دمرت بشكل كامل أو تضررت بشدة جراء الصراع 

 الدائر في سورية.

 
يم وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم، أنها أجرت تقييمًا لألضرار التي لحقت بمنشآتها في مخ

مدرسة في مخيم  16منشأة تضم  23اليرموك بدمشق ومخيم درعا جنوب سورية، وخلصت إلى أّن 
في المائة من هذه األبنية إلى إعادة بنائها  75اليرموك تحتاج إلى إصالحات كبيرة حيث يحتاج 

 بالكامل، في حين أشارت إلى أن مراكزها الصحية الثالث في مخيم اليرموك قد دمرت بالكامل. 

أما في مخيم درعا، أضافت الوكالة أّن جميع مباني الوكالة باستثناء مركز التوزيع في المخيم 
 دمرت، فيما تحتاج ست منشآت أخرى بما فيها ثالثة مباٍن مدرسية وعيادة إلى إصالحات جذرية.

وأشارت األونروا إلى أنّ الوكالة ستقوم بإصالح منشآتها التي تضررت أو دمرت من أجل خدمة 
الالجئين وتنفيذ الوالية المسندة إليها عندما تقوم الحكومة بإعادة تأهيل البنية التحتية األساسية، 



 

مثل الكهرباء والمياه، وتضمن أن المخيمين آمنين لدخول الالجئين من خالل إزالة األنقاض 
 ومخلفات الحرب من المنفجرات.

مة السورية مؤخراً بالسماح لالجئين الفلسطينيين ورحبت األونروا في بيانها بالقرار الذي اتخذته الحكو 
 بالعودة إلى ديارهم في مخيم درعا ومخيم اليرموك في المستقبل.

فيما ودعت الوكالة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لألونروا للسماح لها بتوفير الخدمات الرئيسة 
ة الذين يعودون إلى منازلهم في بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم لالجئين الفلسطينيين في سوري

 المخيمات، حيث تواجه األونروا أزمة مالية حادة.

( 34وفي سياق آخر، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "مجدي حمدان عبده' )
عامًا، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية على حاجز الجوية في المزة بدمشق بتاريخ 

ومنذ اعتقاله ال تتوفر معلومات عنه، وهو مدرس تربية رياضية ومن أبناء مخيم  ،14/1/2014
 خان الشيح بريف دمشق.

 
يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 

وري بالتكتم حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام الس
( معتقاًل 1712على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقالت.108فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم )



 

وفي شمال سورية، وزعت وكالة الغوث "األونروا" مساعداتها على القاطنين في مخيم حندرات 
، وشملت المساعدات مواد غذائية وصحية وفرش، األمر الذي القى لالجئين الفلسطينيين في حلب

 ترحيبًا بين األهالي في ظل دمار مباني المخيم وأوضاع معيشية وخدمية صعبة. 

 
عائلة من سكان المخيم على الرغم من دمار أكثر من 175وكان مراسلنا قد أكد عودة أكثر من 

منوهًا إلى أن أوضاع معيشية مزرية يعيشها الفلسطينيون % من المخيم دمارًا كليًا وجزئيًا،  90
 بسبب الدمار وضعف الموارد المالية وانتشار البطالة وغالء األسعار.

وتشير مصادر الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في سوريا بأن عدد سكان مخيم حندرات 
 ( آالف الجئ فلسطيني.8كان ما يقارب )


