
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه رسالة للمفوض العام لألونروا حول مخيم "دير بلوط" 302الهيئة  •

 ( ألف فلسطيني فروا من سورية منذ اندالع الحرب فيها 200) •

 اختطاف أحد أبناء مخيم اليرموك جنوب دمشق •

    2187  العدد

30-10-2018 

مجموعة العمل تدعو المجتمع الدولي التخاذ خطوات جادة وفعلية لتقديم الحماية لالجئين "

 "الفلسطينيين في تايالند



 

 آخر التطورات

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في بيان صحفي أصدرته يوم أمس االثنين 
يتعرض لها المجتمع الدولي بكافة مؤسساته للتدخل العاجل والسريع لوقف االنتهاكات التي 

الالجئون الفلسطينيون في تايالند، كما طالبت من الحكومة التايالندية باإلفراج الفوري عن 
المحتجزين لديها وتسوية أوضاعهم القانونية واحترام إنسانيتهم وكرامتهم والعمل بموجب النصوص 

 والمواثيق الدولية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

يانها على ضرورة التحرك الرسمي الفلسطيني عبر قنواته الدبلوماسية وأكدت مجموعة العمل في ب
سواًء في تايلند أو لدى المحافل الدولية لتقديم الحماية القانونية والجسدية لالجئين للحد من 

 التداعيات الخطيرة العتقالهم لفترات طويلة واالنتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها. 

 
لمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة للوقوف أمام كما ناشدت مجموعة العمل ا

مسؤولياتها والتزاماتها وعدم التنصل منها من خالل قذف الالجئين بعيدًا عبر مواعيد هي أقرب 
 ما يكون ألسلوب الطرد غير المباشر.

ة وما ترافق وشددت المجموعة على أنه في حالة اللجوء الفلسطيني السوري فإن الحرب السوري
معها من أوضاع أمنية متدهورة، وكذلك حظر غالبية الدول دخول الالجئين الفلسطينيين إليها 
بشكل قانوني ومشروع، جعل من تايالند وجهة للعديد من العائالت الفلسطينية للبحث عن األمن 

حمالت والخالص من الخطر الذي يتهدد أرواحها، مضيفة أن الالجئين الفلسطينيين فوجئوا ب
التوقيف والمداهمة واالعتقال التي تنفذها األجهزة األمنية في تايالند بحجة انتهاء اإلقامة بعد 



 

انقضاء الفترة المسموح فيها، في ظروف إنسانية سيئة للغاية دون أي مراعاة ألوضاع النساء أو 
ض حالة األطفال أو الشيوخ في غرف مكتظة ال ترى الشمس وتفتقر للشروط الصحية مما يعر 

 الموقوفين للخطر.

هذا تعد مملكة تايالند من الدول القليلة التي تمنح الفيزا لالجئين الفلسطينيين بدون أية تعقيدات 
لكنها بذات الوقت تقيدها بحق اإلقامة فيها لمدة ال تتجاوز الشهرين يتوجب بعد ذلك على 

 .حامليها التجديد الذي يتطلب بدوره المغادرة إلى خارج البالد

للدفاع عن حقوق الالجئين رسالة مفتوحة إلى المفوض العام  302أما في لبنان وجهت الهيئة 
لألونروا السيد بيير كرينبول حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مخيم "دير بلوط" بمنطقة 

 عفرين شمال سورية، الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة على كافة المستويات.

لمفوض العام لزيارة المخيم بشكل عاجل وتقييم األوضاع اإلنسانية فيه، واإلسراع ودعت الهيئة ا
 في تحمل المسؤولية كوكالة "أونروا" وتوفير المساعدات اإلنسانية والحماية لالجئين المهجرين.

عدم قيام أي من  -التي وصلت نسخة منها إلى مجموعة العمل  -كما استغربت في رسالتها 
ا" بزيارة المخيم واالطالع على أوضاعه واإلسراع بتقديم ما يلزم من احتياجات موظفي "األونرو 

تمامًا كما حدث مع تجارب في أقاليم أخرى مثل غزة والضفة الغربية )العدوان اإلسرائيلي(، 
 ولبنان )أحداث مخيم نهر البارد(، حيث تدخلت "األونروا" وبشكل طارئ وقدمت مساعدات.

لتها إلى أن األرض المقام عليها مخيم "دير بلوط" هي أرض سورية أي وأشارت الهيئة في رسا
في واحدة من مناطق عمليات "األونروا" الخمسة، وبالتالي وفق سياسة عمل الوكالة؛ يقع على 
عاتق "األونروا" توفير كل ما يلزم من خدمات من غذاء ودواء وإيواء وكساء وكافة االحتياجات 

 ا أن النزوح حدث داخل الدولة المضيفة سوريا.اإلنسانية الضرورية طالم

القيادة العامة طالل ناجي،  -بدوره قال األمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
يقدر  2011خالل إن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا منذ بدء األزمة فيها عام 

 طنونها.ألف كانوا يق 550ألف من أصل  200بحوالي 



 

من تشرين األول الجاري، في موسكو،  26وأشار الناجي خالل مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة 
أن الفلسطينيين هجروا من مخيماتهم نتيجة اعتداء اإلرهابيين "داعش" و"النصرة" وال سيما في 

 مخيم اليرموك وهو أكبر تجمع فلسطيني.

( ألف الجئ فلسطيني 150وريا أن قرابة )من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي س
( ألف آخرين توجهوا إلى 17( ألف لجأوا إلى لبنان، و)30غادروا سوريا، بما في ذلك أكثر من )

 ( آالف في تركيا، ونحو ألف في قطاع غزة.8( آالف في مصر، أضافة إلى )6األردن، و)

ني من سوريا قد فروا خارج ( ألف الجئ فلسطي120في حين أشات األونروا إلى أن أكثر من )
( ألف فلسطيني الجئو من سوريا إلى لبنان، باإلضافة إلى 30البالد، بمن في ذلك أكثر من )

 ( ألف آخرين توجهوا إلى األردن؛ "حيث يواجهون وجوًدا مهمًشا ومقلقاًل".17)

السبت في سياق مختلف اختطفت مجموعة مجهولة الجئ فلسطيني من أبناء مخيم اليرموك، يوم 
 أكتوبر الجاري من منطقة جنوب دمشق. 27

شامخ أن المدعو ماهر المؤذن المحسوب على فرع أمن  –ووفقًا لشبكة المخيمات الفلسطينية 
المنطقة، قام هو وأحد عناصر مجموعته بخطف الشاب "محمود زيدان حسين" من سكان حي 

األخير قام بتسوية وضعه وانضم العروبة عبر دراجة نارية مساء أول أول أمس السبت، رغم أن 
 الى مرتبات الفرقة الرابعة.

وكانت قوات النظام السوري اعتقلت في وقت سابق عددًا من الالجئين الفلسطينيين جنوب 
 دمشق، مّمن سّووا أوضاعهم األمنية مع النظام بعد خروج المعارضة المسلحة من المنطقة.

 


