
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2227العدد: 

09-12-2018 

 الجئ عربي في تايالند يعانون من ظروف معيشة صعبة 600المجموعة العربية لحقوق اإلنسان: أكثر من  •

 مهاجراً فلسطينياً بعد اكتشاف قاربهم 54خفر السواحل التركي يوقف  •

 الهالل األحمر يعلن عن عمليات مجانية لجراحة األطراف في مشفى الهمشري جنوب لبنان •

 مجموعة العمل تصدر تقريراً توثيقياً بعنوان "تقييم أداء األونروا في ظل األزمة السورية""



 

 

 آخر التطورات 

لتأسيس وكالة غوث  69أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بمناسبة الذكرى 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( تقريرًا توثيقيًا حمل عنوان "تقييم أداء األونروا في 

الفلسطينيين  ظل األزمة السورية"، تناول التقرير استجابة األونروا لألزمة التي حلت بالالجئين
في سورية نتيجة الحرب، وما ترافق معها من عمليات تهجير ونزوح ولجوء وتدمير لبعض 

 المخيمات الفلسطينية في سورية.

 
( صفحة من القطع الكبير بين يدي القارئ أبرز اإلجراءات 65ويضع التقرير المكون من )

الفلسطينيين في سورية ولبنان واألردن على التي قامت بها األونروا لتطويق أزمة الالجئين 
مستوى اإلغاثة والتعليم والصحة، من خالل ما صرحت به أو ورد في منشوراتها خالل الفترة 

 المدروسة.

كما يورد التقرير التقييم الشعبي ألداء األونروا الذي قامت به المجموعة من خالل االستطالع 
الالجئين  الستطالع رأيكتروني لمدة أسبوع اإللكتروني الذي نشرته على موقعها اإلل



 

الفلسطينيين السوريين حول خدمات األونروا المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين السوريين في 
 ثالث مناطق رئيسة، هي سورية ولبنان واألردن.

الجدير بالتنويه أن تقرير "تقييم أداء األونروا في ظل األزمة السورية" هو جزء من سلسلة 
ميدانية خاصة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية; تحاكي الواقع الفلسطيني  تقارير

 في ظل األزمة السورية.

 التالي:لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/unrwaasses2018.pdf 

( الجئ 600وفي شأن آخر، قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا إن نحو )
عربي من فلسطين وسوريا والعراق وصلوا إلى تايالند قبل عدة سنوات هاربين من ويالت 

لهم ولعائالتهم يعانون من تعنت السلطات التايالندية  الحروب في بلدانهم بحثا عن مأوى آمن
 معهم والتضييق عليهم في المعيشة، باإلضافة إلى تهديدهم بالترحيل خارج البالد.

 
وأكدت المنظمة أنه قبل شهرين بدأت الحكومة التايالندية حملة مالحقة لجميع األجانب 

شخصًا من الالجئين العرب  60نحو  وتم اعتقالالذين ال يحملون هويات إقامة تايالندية، 
بينهم نساء وأطفال وكبار سن، بعضهم أصيب بحاالت انهيار عصبي داخل السجن بسبب 



 

ببانكوك، فيما لزم الالجئون بيوتهم  IDCالمعاملة السيئة التي يالقونها هناك في سجن الـ 
 خوفًا من االعتقال.

ة األونروا ومفوضية شؤون الالجئين وطالبت المنظمة األمين العام لألمم المتحدة ومنظم
التدخل العاجل إلنقاذ الالجئين العرب في تايالند وتحسين أوضاعهم وتوفير أماكن مناسبة 

 لتوطينهم على وجه السرعة.

كما شّددت المنظمة على ضرورة التزام السلطات التايالندية بالقانون الدولي اإلنساني 
اعاة الظروف الصعبة التي مروا ويمرون بها، والتعامل بصورة آدمية مع الالجئين ومر 

 واالمتناع عن ترحيلهم لما في ذلك من خطر بالغ على حياتهم.

 60صباح اليوم  04،37وفي سياق قضايا الهجرة، أوقف خفر السواحل التركي في الساعة 
الجئًا فلسطينيًا كانوا يحاولون الوصول إلى إحدى الجزر  54مهاجرًا غير نظامي، بينهم 

 ليونانية.ا

 
وقال ناشطون إن القارب المطاطي اكتشف بعد انطالقه من منطقة كوساداسي في مقاطعة 

 أيدين، وينقل على متنه عشرات األطفال والنساء من الالجئين الفلسطينيين. 



 

هذا ويواصل الالجئون الفلسطينيون محاوالت العبور من تركيا إلى الجزر اليونانية لمحاولة 
لجوء األوروبية، فيما ينتظر اآلالف منهم الفرصة المناسبة للهجرة وانهاء الوصول لدول ال

 معاناة نزوحهم في دول الجوار السوري.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في لبنان بالتعاون مع مؤسسة  ذلك، أعلنتفي غضون 
-14نحو األمل عن وصول بعثة طبية متخصصة إلجراء عمليات جراحة األطراف، يوم 

 2019-01-26وستبدأ عملها يوم  01-2019

 
ودعت جمعية الهالل أصحاب الحاالت إلى مراجعة قسم العيادات الخارجية في المشفى، 
مشيرة إلى أن العمليات مجانية، وكانت الجمعية قد اعلنت في وقت سابق عن بعثات مشابهة 

 واستقبلت المرضى من جميع الجنسيات.

أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين هذا ويشكل االستشفاء أحد 
( ألف الجئ فلسطيني من سورية، بحسب 31السوريين والسوريين في لبنان الذي يستقبل )

 2016إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام 


