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دوالر ضريبة اغتراب ىلع فلسطينيي سورية يف تايلند 3500السفارة السورية تفرض   

 • غزة. فلسطينيو سورية يدعون إلى االعتصام أمام مقر األونروا 

 من معاناة األهالي • مخيم خان دنون. مبادرة من مغتربين للتخفيف 

 سنوات7• األمن السوري يخفي قسريًا الفلسطيني " عادل دياب" منذ 

 • مفوضية الالجئين تدعو لتوفير لقاح كورونا لالجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية 



 

 آخر التطورات 

"ضريبة  تايلند  في  سورية  من  الفلسطينيين  الالجئين  على  ماليزيا  في  السورية  السفارة  فرضت 

وقال أحد العمل، إن سفارة سورية في ماليزيا فرضت    اغتراب"،  تايلند لمجموعة    3500الالجئين في 

دوالر أمريكي ضريبة اغتراب لتسوية أوضاعهم، حتى يتمكنوا من تجديد وثائق سفرهم الفلسطينية  

 السورية.

 

للمج الالجئ  منتهية  موأشار  تايلند  في  سورية  فلسطينيي  بغالبية  الخاصة  السفر  وثائق  أن  وعة، 

أصدرت  الصالح حين  في  السفارة،  قبل  من  المقرر  المرتفع  المبلغ  بسبب  تجديدها  يمكنهم  وال  ية، 

السفارة الفلسطينية في ماليزيا جواز سفر ممنوح من السلطة الفلسطينية، إال أن السلطات التايلندية  

وجعل   والسجن،  الشرطة  لمالحقة  ويعرضهم  صعب  قانوني  وضع  في  يضعهم  ما  به،  تعترف  ال 

 منهم يعيشون في حالة من الرعب والخوف. الكثيرين

 وكان الالجئون الفلسطينيون أطلقوا العديد من المناشدات للمنظمات اإلنسانية، طالبوا فيها التدخل  



 

الدول  إحدى  قبول  حين  إلى  والمعيشية  القانونية  أوضاعهم  لتسوية  التايالندية  السلطات  لدى 

 توطينهم. 

الالجئين من سوريا إلى غزة وناشطون، فلسطينيي سورية   على صعيد آخر، دعت لجنة متابعة شؤون

في غزة إلى االعتصام يوم الثالثاء، للمطالبة بحقوقهم وتقديم المساعدات المالية، التي حرموا منها 

سنوات، ولتجديد دعوتهم لمدير عمليات األونروا في غزة "ماتيوس شمالي" للتخفيف    3منذ أكثر من  

 د التي أطلقها لهم. من معاناتهم وتطبيق الوعو 

وكان "ماتيوس شمالي"، قد تعهد بإنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين من سورية في القطاع، عبر  

التواصل مع دول مانحة لبناء تجمع سكني يجمع كل الالجئين من سورية إلى غزة ودمج الالجئين في  

 بند البطاالت ومتابعة الوضع الصحي لهم. 

الفلسطينيون من س  واليمن وليبيا في قطاع غزة أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة،  ويواجه  ورية 

 وزادت تلك المعاناة مع قطع الوكالة دفع بدل اإليواء لالجئين. 

سورية   ليرة  مليون  جمع  إلى  أوروبا،  في  المغتربين  دنون  خان  مخيم  أبناء  من  عدد  بادر  ذلك،  إلى 

عوزاً  األشد  العائالت  بعض  على  ناشطين،  عبر  لالجئين    وتوزيعها  دنون  خان  مخيم  داخل 

التكافل   التي تعزز وتوطد روح  المبادرة  أشاد األهالي بهذه  بريف دمشق، من جانبهم  الفلسطينيين 

حاليًا.   يعيشونها  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  في  معاناتهم  من  والتخفيف  االجتماعي 

بالصعوبة،   غاية  أوضاعا معيشية  دنون  خان  أهالي مخيم  وانتشار  ويعاني  الموارد،  في ظل نقص 

 البطالة وانخفاض قيمة الليرة السورية.

عامًا(    23في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني " عادل أديب دياب " )

  تمت  التي التسوية صفقة  في ، وذلك أثناء خروجه من مدينة حمص القديمة2014-03-24منذ تاريخ 

قوات النظام ومجموعات المعارضة، حيث تم اقتياده إلى مدرسة األندلس بحمص    بين   المدينة   في

 ومن ثم إلى جهة مجهولة ولم ترد عنه أي معلومات بعد ذلك.



 

ووثقت   وأماكن اعتقالهم،  وأسمائهم  المعتقلين  التكتم على مصير  السوري يواصل  النظام  أن  يشار 

 جون النظام السوري. ( معتقاًل فلسطينيًا في س1797المجموعة حتى اآلن )

 

على صعيد كورونا، دعت المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى ضمان توفير لقاحات  

"كوفيد   المستجد  كورونا  لسان  19  -فيروس  على  وحذرت  الجنسية،  وعديمي  والنازحين  لالجئين   "

بنتائج    المفوض السامي فيليبو غراندي من أن االختالالت الصارخة في توزيع اللقاحات بين الدول تأتي

 عكسية.

العالمي، إن أجزاء كثيرة من العالم ال يزال   وقالت المفوضية في بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحة 

التلقيح الفعلي فيها يمثل تحديًا، بسبب عدم المساواة في توافر اللقاحات وقدرة النظم الصحية،  

ع يبحث  الذي  من  الجارية،  التطعيم  برامج  "مع  السامي  المفوض  قسرًيا   80ن  وتساءل  نازح  مليون 

 وعديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم" 



 

يشار أن مؤسسات دولية حذرت في وقت سابق من استثناء وتهميش الالجئين والمهاجرين من لقاح  

كورونا، فيما تصنف عددًا من دول العالم فلسطينيي سورية بعديمي الجنسية، وما يزال شملهم بأخذ  

 لقاح كورونا مجهواًل. 

 


