
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حملة دهم واعتقال تطال الالجئين الفلسطينيين والعرب في تايلند  •

 أهالي مخيم حندرات يشتكون ضعف الخدمات وعدم تأهيل البنى التحتية •

 مليون دوالر 50السعودية توقع اتفاقية دعم لألونروا بقيمة  •

في اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة: التهجير فاقم معاناة ذوي االحتياجات الخاصة من "

 "أطفال فلسطينيي سورية

    2222  العدد
04-12-2018 



 

 آخر التطورات 

دى إلى تدهور أوضاع ذوي زاد التعب والتهجير واإلهمال من معاناة أطفال فلسطينيي سورية، وأ
اإلعاقة الصحية منهم بشكل خاص، ويعد الطفل الفلسطيني السوري والسوري في بلدان اللجوء، 
الحلقة األكثر تأثرًا بانعكاسات الحرب الدائرة في سورية، التي زادت من معاناة العديد منهم بفقدان 

 لجوء.ذويهم، إضافة إلى اإلصابات الجسدية التي حملوها في رحلة ال

( الجئ فلسطيني من ذوي اإلعاقة في سورية، 2300من جانبها وأكدت األونروا أن أكثر من )
يتلقون دعمًا من االتحاد األوروبي ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية 
المدنية )إيكو( حيث يمّول المساعدات إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك إلى ربات البيوت 

 اللواتي يعلن أسرهن.

 
وكان "بيير كرهينبول" المفوض العام، لوكالة األونروا قد كتب مقااًل تحت عنوان" ال ينبغي أن يتم 

والتي تعلمت المشي  ،سنوات( 7) إهمال آية" تلك الطفلة الفلسطينية السورية البالغة من العمر
ذائف الهاون ما أدى إلى تشويه بعد أن أجريت لها العديد من العمليات نتيجة تعرضها لهجوم بق

ساقها األمر الذي استوجب بترها. إال ليسلط الضوء على ذوي االحتياجات الخاصة ويدق ناقوس 
الخطر بسبب ما يتعرضون له من مصاعب نتيجة النزاع الدائر في سورية، إال أن تلك الحالة 

طفال ذوي االحتياجات الخاصة ومساعدتها من قبل األونروا تبقى حالة فردية فهناك العديد من األ
 مهملين ومنسيين ال يجدون من يهتم بهم ويقدم لهم الرعاية الصحية المطلوبة. 

في السياق حاول مراسل مجموعة العمل في لبنان الحصول على إحصاءات عن عدد األطفال 
راء من ذوي االحتياجات الخاصة من الفلسطينيين السوريين في لبنان، ممن تعّرضوا إلصابات ج



 

الحرب الدائرة في سورية، تسببت لهم بإعاقات دائمة، إال أنه لم يجد أي اهتمام بتلك الحاالت، 
وعند سؤاله ألحد األطباء في تلك المراكز أجاب بأن إحصاء تلك الحاالت ليست من 

 اختصاصهم، وهم يعالجون األطفال بشكل فردي وبحسب نظام المشفى.

لندية يوم أمس األحد حملة اعتقال ودهم ألماكن تواجد من جهة أخرى شّنت السلطات التاي
الالجئين الفلسطينيين والعرب في بانكوك، حيث طال االعتقال العديد من الالجئين الفلسطينيين 

 والسوريين والعراقيين بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

المسؤولية عن  UNلالجئين من جانبهم حمل الالجئون الفلسطينيون والعرب المفوضية السامية 
حملة االعتقاالت التي تعرضوا لها، مشيرين إلى أن المفوضية هي التي طلبت من الشرطة 
التايلندية اعتقال الناشطين الذين نفذوا اعتصامًا قبل يومين أمام مكتبها في بانكوك وزودتهم 

 بصورهم وعناوين إقامتهم بحجة أنهم ينون القيام بأعمال تخريبية. 

 
ه الناشطون إلى أن موظفي المفوضية السامية لالجئين قاموا بإجراء اتصاالت هاتفية مع ونو 

بعض الالجئين والناشطين لثنيهم عن اطالق مناشدات أو توجيه رسائل للمنظمات الدولية 
والحقوقية واإلنسانية التي تشرح معاناتهم وتظهر تقصير المفوضية اتجاههم، مشددة على أنها 

ا هي الجهة الدولية الوحيدة المسؤولة عنهم وأن تلك النداءات والمناشدات لن تنفعهم أخبرتهم بأنه
 أو تحل مشكلتهم. 

ديسمبر الجاري اعتصامًا  1وكان عشرات الالجئين العرب غالبيتهم من الفلسطينيين نفذوا يوم 
اجًا على أمام مقر المفوضية السامية لشؤون الالجئين في العاصمة التايلندية بانكوك، احتج



 

تجاهل األمم المتحدة حقوقهم كالجئين والتغاضي عن أوضاعهم المأساوية، مطالبين األمم 
المتحدة باالعتراف بهم كالجئين وتعجيل توطينهم في دول اللجوء كأستراليا وكندا ودول أوروبية 

 أخرى، والعمل على نيل حقوقهم.

ات للمنظمات الدولية والحقوقية واإلنسانية، بدورهم أطلق الالجئون الفلسطينيون العديد من المناشد
تكشف عمق مأساتهم وحالة الهلع والخوف من االعتقال والتهديد بالترحيل، كما وجهوا رسالة 
لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طالبوا فيها التدخل لدى السلطات التايالندية لإلفراج عن 

، وتسوية أوضاعهم IDCالمعتقلين في سجن  العائالت الفلسطينية من "أطفال ونساء ورجال"
 القانونية

باالنتقال إلى الشمال السوري تعيش عدد من العائالت الفلسطينية في مخيم حندرات لالجئين 
الفلسطينيين في حلب، أوضاعًا معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات األساسية وتأهيل البنى 

الكهرباء، وانعدام و  ائدين إليه من عدم توفر الماءالتحتية في المخيم، حيث يعاني سكانه الع
خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلبًا عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون 

 من العودة إليه. 

وكان مراسلنا قد أكد في وقت سابق عودة عشرات العائالت إلى مخيم حندرات على الرغم من 
خيم دمارًا كليًا وجزئيًا، منوهًا إلى أن أبناء مخيم حندرات كانوا قد % من الم 90دمار أكثر من 

إثر تعرضه لقصف النظام السوري بسبب سيطرة  2013-04-27هجروا عن منازلهم يوم 
 المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم.

لك في غضون ذلك وقعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالمستشار العام لمركز الم
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية عبدهللا الربيعة مع المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى )األونروا( بيير كرينبول اتفاقية دعم خدمات الطوارئ 

يدًا على تعهد مليون دوالر أمريكي، وذلك تأك 50المقدمة لالجئي فلسطين، بقيمة إجمالية قدرها 
 بذات المبلغ لدعم خدمات األونروا الرئيسة. زعبد العزيخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 



 

من جانبه أعرب المفوض العام لألونروا عن تقديره وشكره للملكة السعودية، مشيرًا إلى أن هذا 
مليون  446ير من الدعم والتبرع من قبل شركاء األونروا أسهم في تقليص العجز المالي الكب

 مليون دوالر.  21دوالر الى مستواه الحالي والبالغ 

مدرسة تابعة لها  711منوهًا إلى أن األونروا تمكنت بفضل هذا الدعم من استمرار افتتاح أبواب 
ألف طالب وطالبة في موعدها المحدد في كل من الضفة الغربية بما فيها  526والتي تستقبل 

 غزة واألردن ولبنان وسوريا.القدس الشرقية، وقطاع 

 


