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   2322  العدد

 "مركز العودة يطرح قضايا فلسطينيي سورية في الشمال السوري وفي مصر وتايلند أمام مجلس حقوق اإلنسان"

 مشفى لبناني تحتجز جثمان فلسطيني سوري لعجز أسرته دفع تكلفة فاتورة العالج •

 األونروا تطالب الدول المانحة عدم نسيان محنة الجئي فلسطين في سوريا •

 يوم طبي مجاني في مخيم البداوي شمال لبنان •

 فيدار تنظم نشاطاً ترفيهياً لألطفال في الريحانية •

 سطيني "يحيى محمود خطيب" للسنة الخامسةاألمن السوري يخفي قسرياً الفل •

14-03-2019 



 

 آخر التطورات

مارس  12ألقى مركز العودة الفلسطيني خطابين شفهيين أمام مجلس حقوق اإلنسان يوم الثالثاء 
م، سلط خاللهما الضوء على أوضاع فلسطينيي سورية، وذلك ضمن جلستين منفصلتين 2019

 لمناقشة البند الرابع من جدول أعمال المجلس.

وتناولت الكلمة األولى أوضاع الالجئين الفلسطينيين في مخيم دير بلوط الشمال السوري حيث 
فلسطيني منذ قرابة سنة تخللها فيضانات وعواصف ثلجية وعدد من حوادث  1500يقبع حوالي 

 الموت ألسباب من قبيل قلة الرعاية الطبية والبرد القارس.

 
ه الفئة من الفلسطينيين بخدماتها اإلنسانية والطبية ودعا المركز وكالة األونروا إلى شمل هذ

خاصة وأنهم يتواجدون على األراضي السورية، مشيرًا إلى أن تقاعس األونروا عن هذا الدور ال 
يعفيها من المسؤولية، فضاًل عن أن مفوضية الالجئين التي تنشط في بعض مناطق الشمال 

 قوعهم تحت والية األونروا.السوري ما تزال تستثنيهم من خدماتها بحجة و 

كما طالب المركز السلطات التركية التي تشرف على شؤون المخيم بتحسين ظروف السكن 
واستبدال المخيم القماشية بمنازل أو كرفانات، والسماح بتشييد جدران حمائية لرد العواصف 

 ووقف تسرب المياه إلى داخل الوحدات السكنية.

كز العودة قضية الالجئين الفلسطينيين في تايلند والظروف وفي المداخلة الثانية طرح مر 
المأساوية التي يمرون بها، حيث تضمنت المداخلة شرحًا للقضية وسياق التطورات التي وقعت 

 وصواًل إلى اعتقال العشرات من الفلسطينيين لفترات متفاوتة في السجون التايلندية.



 

ين التابعة لألمم المتحدة بضرورة إيجاد حلول وطالب المركز المفوضية العليا لشؤون الالجئ
سريعة لهذه المأساة خاصة وأن بطء تسيير معامالتهم دون منح الوثائق الكافية كان سببًا رئيسيًا 

 لتجاوز فترات اإلقامة المسموح بها وتحويلهم إلى خارجين عن القانون يجري اعتقالهم.

اون مع المفوضية أيضًا لتسوية األوضاع وقال المركز إن على السلطات التايلندية أن تتع
من سورية يعيشون في حالة من الخوف والقلق،  50عائلة فلسطينية بينهم  179القانونية لنحو 

داعيًا إلى اإلفراج الفوري عن الناشطين الذين تم اعتقالهم خالل االعتصام السلمي الذي عبروا 
 فيه عن مطالبهم.

حول قضية تايلند، وحول أوضاع فلسطينيي سورية في مصر  وقام المركز بتسليم تقارير مفصلة
جرى إيداعها ضمن وثائق مجلس حقوق اإلنسان، ليصار إلى اإلفادة من مضمونها وفق اآلليات 

 المتبعة في المجلس، 

في شأن مختلف احتجزت إحدى مستشفيات مدينة صور جنوبي لبنان جثمان الالجئ الفلسطيني 
مخيم السبينة المهجر إلى مخيم الرشيدية بسبب عدم قدرة ذوي الفقيد محمد أحمد عيد من أبناء 

 تسديد المبلغ المطلوب للمستشفى. 

 
آذار  -13األربعاء فقد رفض مستشفى جبل عامل تسليم جثمان محمد الذي وافته المنية اليوم 

ليرة  6620000إلى عائلته، قبل تسديد ما تبقى من فاتورة عالجه في المشفى والتي تقدر بنحو 
 $.  4400لبنانية ما يعادل 



 

بدورهم ناشد ذوو الشاب محمد أحمد عيد الجهات المعنية والمنظمات اإلنسانية والصليب األحمر 
 الدولي والهالل األحمر الفلسطيني للتدخل والعمل إلخراج جثمان ولدهم من المشفى.

تشغيل الالجئين الفلسطينيين في غضون ذلك طالب المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة و 
األونروا "بيير كراهينبول"، الدول المانحة التي ستجتمع في بروكسل اليوم الخميس عدم نسيان 

 محنة الجئي فلسطين في سوريا، واالستمرار بالنظر في وضعهم باهتمام كبير. 

تمر لدعم وتمنى كراهينبول على الدول المانحة الحفاظ على مستوى مساهمتها خالل هذا المؤ 
ألفا من الالجئين الفلسطينيين في سوريا كانوا يتمتعون  560أونروا بشكل عام، مشيرًا إلى أن 

باالكتفاء الذاتي قبل الصراع، وأن فئة قليلة منهم هي التي كانت تعتمد على المساعدات اإلنسانية 
 الطارئة. 

اد الجئي فلسطين في سورية حاليًا العام لوكالة أن التقديرات تشير إلى تراجع أعد ووفقًا للمفوض
بالمئة منهم يعتمدون كليًا على المساعدات  95ألفًا، منوهًا إلى أن أكثر من  440إلى نحو 

 اإلنسانية لتوفير سبل الحياة.

 
يتعلمون في سوريا بالرغم  طفل 50000وأوضح "كراهينبول"، أن الوكالة استمرت بدعم حوالي 

على أن قرار الواليات المتحدة خفض دعهما  ا، مؤكداً بمدارسهمن كل األضرار التي لحقت 
مليون دوالر في  440المالي لألونروا العام الماضي انعكس سلبًا عليهم، وتسبب بعجز قدره 

 ميزانية الوكالة. 



 

ألف وإلى  28000كما وصف الوضع بالنسبة ألولئك الذين فروا إلى لبنان وعددهم حوالي 
 بأنه صعب للغاية. 17000األردن وعددهم حوالي 

بالعودة إلى لبنان أعلن مركز العناية الطبي التابع لجمعية الشفاء الطبية واإلنسانية في مخيم 
الشهر الجاري، ويشمل الالجئين  03-16البداوي شمال لبنان عن يوم طبي مجاني يوم السبت 

 الفلسطينيين من سورية. 

ي بالتعاون مع وقف الرحمة الخيري وجمعية قطر وقال المركز إن اليوم الطبي المجاني والذي يأت
الخيرية، سيقدم العالج لألطفال والصحة العامة وأمراض العظام والمسالك البولية وأنف أذن 

 حنجرة وغدد وسكري.

 10/03/2019فيدار يوم االحد -أما في تركيا نظمت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين
 نشاطًا ترفيهيًا وتثقيفيًا لألطفال المهجرين من سورية في مدينة الريحانية جنوب تركيا.

وقال المنظمون أن النشاط تخلله ألعابًا رياضية ومسابقات ثقافية تفاعل معها األطفال، وتعرفوا 
 على أسماء المدن الفلسطينية وقاموا بكتابتها على خارطة فلسطين.فيها 

من جهة أخرى تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "يحيى محمود خطيب" 
حاجز الحسينية  قبل عناصرللسنة الثامنة على التوالي، حيث اعتقل من منطقة البهدلية من 

ومن أبناء مخيم  1980، وهو من مواليد 28/11/2011شق يوم دم السوري بريفالتابع لألمن 
 الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.


