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مندوب مركز العودة الفمسطيني ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي "
سورية يمتقي مع مسؤولين من المفوضية العميا لالجئين في بانكوك 

 "ويناقش معيم أوضع العائالت الفمسطينية العالقة في تايمند

 
 

 ًالٌوم فً سورٌةت سقطة فلسطٌنًةضح . 

 قصف على مخٌم الٌرموك والنٌرب .

 61500 ألفاً حتى كانون األول80 نازح فلسطٌنً فً لبنان واألونروا تتوقع نزوح . 
 مخٌم السٌدة زٌنب ٌرزح تحت وابل القصف والدمار .

 نقص حاد فً المواد الغذائٌة والطبٌة والطحٌن فً مخٌم خان دنون .
  عائلة نازحة من المخٌمات 5000أهالً مخٌم جرمانا ٌستقبلون ما ٌقارب 

 .الفلسطٌنٌة والمناطق المجاورة لهم فً مخٌمهم
 الترعانً ٌواصل لقاءاته وٌروي قصصاً .. متابعة لمشكلة فلسطٌنًٌ سورٌة فً تاٌالند

 .مأساوٌة

 

mailto:info@prc.org.uk


 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 :ضحايا
إثر اشتباكات دارت أمس في منطقة زممكا بريف " محمد ىاشم األبطح"ارتقاء الشاب  -

 .دمشق
وفي ذات السياق تحدثت بعض الصفحات عن سقوط ثالثة شبان من مخيم اليرموك  -

 .برصاص قناص لم يتمكن مراسمنا من التأكد منيم وذلك بسبب تردي األوضاع األمنية
 

 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك شيد سقوط عدد من القذائف عميو طالت محيط 

 كما سقطت قذيفة ليمة ،جامع البشير أول المخيم تسببت بنشوب حريق ىائل في أحدى المنازل
صابة زوجتو وابنتو  أمس عمى ساحة الريجة عمى منزل أبو لؤي العمري أدت إلى ارتقاء ابنتو وا 
الثانية بجروح خطيرة، إلى ذلك وردت أنباء عن إصابة ثالثة شبان وامرأة برصاص قناص في 

ساحة الريجة، تزامن ذلك مع حدوث اشتباكات عنيفة بين مجموعات الجيش الحر والجيش 
النظامي استخدمت فييا األسمحة الخفيفة والمتوسطة، ومن جانب أخر قام عناصر الجيش 

. النظامي بإغالق مداخل ومخارج المخيم ومنع سكانو من الدخول إليو أو الخروج منو
 

 
 آثار القصف عمى مخيم اليرموك
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 مخيم النيرب
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تعرض مخيم النيرب في حمب لمقصف وسقوط قذيفة عمى أحد 

 أضرارىا عمى الماديات فقط، ومن الجانب المعاشي ال يزال سكانو يعانون من اقتصرتالمنازل 
 ونقص شديد في المواد األساسية والغذائية كما يشتكون من استمرار انقطاع التيار األسعارغالء 

 .الكيربائي عن كامل المخيم منذ أكثر من خمسة أشير
 مخيم السيدة زينب

يعاني من بقي من سكان مخيم السيدة زينب من استمرار االشتباكات وسقوط القذائف عميو، ما 
 كما يشكو من تبقى من سكانو من ،أدى إلى نزوح عدد كبير منيم إلى المناطق المجاورة لو

 .نقص حاد في المواد التموينية والغذائية والخضار واستمرار انقطاع الكيرباء واالتصاالت عنو
 

 مخيم العائدين في حماه
حالة من اليدوء النسبي شيدىا مخيم العائدين في حماه بّدده أصوات القصف التي ىزت أرجاء 

 ومن جانب آخر ما زال أىالي المخيم يعانون من ،المخيم نتيجة قصف المناطق المحيطة بو
 .أزمات معيشية خانقة بسبب شّح الموارد المالية وغالء األسعار وشّح المواد الغذائية والمحروقات

 
 مخيم خان دنون

يشكو مخيم خان دنون من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وشّح في مادة الطحين والخبز، 
 ويشار إلى أن المخيم ،باإلضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكيربائي واالتصاالت عنو

يستضيف عددًا كبيرًا من العائالت الميجرة والنازحة إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق 
 .المجاورة

 
 مخيم جرمانا

يستقبل مخيم جرمانا عددًا كبيرًا من الوافدين إليو من المخيمات الفمسطينية والمناطق المجاورة لو 
بسبب تدىور األوضاع األمنية فييا، إال أن سكانو يشتكون من عدم توفر الخدمات األساسية فيو 

. من ماء وكيرباء واتصاالت، وغالء األسعار والنقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات
 عائمة نازحة من مخيم الحسينية والذيابية 5000الجدير بالذكر أن مخيم جرمانا يضم ما يقارب 

والسيدة زينب واليرموك ومناطق أخرى تسكن مع أىالي المخيم، باإلضافة إلى العديد من 
 .العائالت التي تقيم في مركز اإليواء
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 :لجان عمل أىمي
وذلك برش " رجعت سيارة الذباب"ىيئة فمسطين الخيرية في مخيم اليرموك بدمشق، تواصل حممة 

 .المبيدات الحشرية في شوارع وحارات المخيم وذلك حفاظا عمى سالمة األىالي

 
 

 :مجموعة العمل
الترعاني يواصل لقاءاتو ويروي قصصًا .. متابعة لمشكمة فمسطينيي سورية في تايالند

 ..مأساوية
بعد لقاءاتو بالعائالت الفمسطينية السورية العالقة في تايمند والتي استمرت لميوم الثاني عمى 

مندوب مركز العودة الفمسطيني ومجموعة العمل من أجل " خالد الترعاني"التوالي نقل األستاذ 
فمسطينيي سورية عددًا من القصص التي تصور المعاناة اإلنسانية التي تعاني منيا تمك 

 .العائالت، حيث أن معاناتيم لم تفرق بين طفل ومسن
عامًا كالجئة فمسطينية  "65"فيحدثنا عن معاناة ذوي سيدة فمسطينية ولدت في فمسطين وعاشت 

في سورية، ووافتيا المنية الجئة في تايالند، حيث كان اليم األكبر البنيا ورفاقو من فمسطينيي 
سورية الالجئين في تايالند، ىو أن ال يتم القبض عمييم من قبل الشرطة التايالندية أثناء القيام 

بإجراءات ومعامالت الوفاة والدفن، وذلك لتجاوزىم جميعًا مدة اإلقامة المسموح ليم، وتأخر 
المفوضية العميا لالجئين في البت بطمبات لجوئيم، وبعد رحمة معاناة كبيرة وتخبط بين أمواج 
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المعاناة والخوف، تمكن األىل من دفن السيدة الفمسطينية في إحدى مقابر المسممين في ضواحي 
 .بانكوك

ذات الثمانية أشير، وىي طفمة ألب وأم فمسطينيين " رىف"أما القصة الثانية فصاحبتيا الطفمة 
من الجئي سورية وتعاني من ثقب في القمب رافقيا منذ والدتيا، وتحتاج لعممية جراحية طارئة 
لتصحيح ىذا العيب الخمقي، وعمى الرغم من طرق والدييا ألبواب المفوضية العميا لالجئين إال 

لم تحصل عمى الرعاية الطبية المتوفرة بسيولة، كما أن المفوضية لم تعامل " رىف"أن الطفمة 
ىذه الحالة اإلنسانية، بل ىذه الحالة المفرطة في إنسانيتيا، بأي نوع من الخصوصية أو 

 ."واحد"االستثناء كحالة طبية طارئة ضحيتيا طفمة لم تتجاوز من العمر عام 
كما تم توزيع عشرات من اليدايا واأللعاب عمى األطفال الفمسطينيين في التجمعات المختمفة 

عائمة أكبرىا مكونة من أب وأم وأطفاليم الثمانية، وأصغرىا " 33"حيث شممت المساعدات النقدية 
لعروسين من أبناء مخيم اليرموك لعائمتين الجئتين في تايالند حيث أقيم ليما عرس بسيط في 

 .ىذا البمد

 
توزيع اليدايا واأللعاب عمى األطفال الفمسطينيين 

وعدد من المتعاطفين مع قضية العالقين وممثمين عن العائالت العالقة تم " الترعاني"وبالتعاون بين
وىو رئيس " حسني الحمد" لجنة من ممثمين عن تجمعات العائالت الفمسطينية تضم السيد تشكيل

سنة ويحمل الجنسية التايالندية،   26جمعية الرعاية االجتماعية من أصل فمسطيني مقيم منذ
 .التي تبث محمياً " يتيم"والسيد رحمة وىو تايالندي مسمم ومالك فضائية 
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وتيدف ىذه المجنة متابعة مجموعة من القضايا تشمل الوضع القانوني والصحي والتعميمي 
لمعالقين إضافة إلى محاولة مساعدة الالجئين عمى إيجاد فرص عمل ليم، وتسعى إلى تفعيل 
دور الالعبين السياسيين من مسؤولين تايمنديين وسفيرة ماليزيا، حيث أنيا عضوة في جمعية 

تايمندية لنصرة الشعب الفمسطيني، والتواصل مع البرلمانيين األوروبيين المتعاطفين مع الالجئين 
صدار إحصاء  الفمسطينيين، وتعمل المجنة عمى التنسيق بين الالجئين الفمسطينيين في تايالند، وا 

" الترعاني"الخ، ونّوه ...من ناحية العدد واألصول واألعمار، واالحتياجات الخاصة، وضع المجوء
 .أنو تم الميمة عقد أول اجتماع لمجنة وسيتم عقد المقاء الثاني يوم الثالثاء القادم

 تتم المتابعة من قبل مجموعة العمل ومركز العودة لتفعيل الضغط أنأنو ال بد " الترعاني"وأشار 
عمى المفوضية العميا عمى مستويات عدة وفي بمدان مختمفة حيث من الواضح تقاعس المفوضية 

 .عن القيام بواجبيا

 
بعض أفراد العائالت الفمسطينية السورية العالقة في تايمند 

 
مندوب مركز العودة الفمسطيني ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية يمتقي مع 

 :مسؤولين من المفوضية العميا لالجئين
وفي سياق متصل اجتمع مندوب مركز العودة الفمسطيني ومجموعة العمل من أجل فمسطينيي 

المفوضية - أمس الجمعة مع مسؤولين من مكتب األمم المتحدة " خالد الترعاني"سورية األستاذ 
العميا لالجئين في بانكوك حيث ناقش وضع العائالت الفمسطينية العالقة في تايمند، وتركز المقاء 
حول مضمون المذكرة التي رفعيا مركز العودة الفمسطيني لمكتب المفوضية بخصوص تأخرىا 
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، والتي لم 2012بالنظر في وضع العائالت الفمسطينية السورية العالقة في تايالند منذ أكتوبر 
 .يصدر أي قرار من قبل المفوضية بشأنيا حتى اآلن

أنو من المفاجئ وغير المقبول أن ينتظر طالب المجوء ألكثر من خمسة " الترعاني"وقد أعرب 
أشير قبل الحصول عمى موعد لممقابمة األولى، والتي يتم من خالليا فقط تسجيل الشخص أو 
العائمة بسجل المفوضية وىذه الخطوة ال تعني أكثر من إيداع اسم طالب المجوء في سجالت 

 .المفوضية دون أن تعني االستفادة من أي من خدمات المفوضية
عدد من اإلشكاليات التي تواجو العائالت الفمسطينية العالقة في تايالند من " الترعاني"كما ناقش 

اختالف المغة والثقافة والمجتمع وعدم وجود جالية أو مجموعة تستطيع أن توفر الدعم 
االجتماعي والنفسي والقانوني والخيري ليذه العائالت، كما نوقشت الصعوبات التي تواجو ىذه 

العائالت بما فييا حاالت االبتزاز الكثيرة، وطالب أن يكون ىناك عممية تعجيل في النظر والبت 
 .في أمر ىذه العائالت الفمسطينية

ومن جانبيا تحدث مسؤولو المفوضية عن بعض اإلشكاليات اإلجرائية التي تواجييم في العمل 
مع تمك العائالت والتي تتمخص بعدم وجود كادر كافي لمتعامل مع كل الحاالت، وازدياد عدد 

الالجئين من الجنسيات المختمفة بشكل كبير إضافة إلى إجراءات األمن التايمندي والتي ال تسمح 
 أشخاص من مراجعي المفوضية في بانكوك باليوم الواحد، كما أن عدد 10باستقبال أكثر من 

 .مترجمي المغة العربية في المفوضية قميل جداً 
ىذا وقد أكد مسؤولي المفوضية أن خدمات المجوء تتم حسب أولوية الدور بدون أية اعتبارات 

أخرى وأن قمة المترجمين يؤثر سمبًا في سرعة إنجاز اإلجراءات الخاصة بالالجئين، كما طمبت 
المفوضية من المندوب تساعد طالبي المجوء بممئ استمارات المجوء بالمغة اإلنكميزية لعل ىذا 

يخفف من الضغط عمى المترجمة الوحيدة الموجودة عندىم، في الوقت ذاتو نفى مسؤولو 
 .المفوضية بشدة أن يكون ىناك أي اعتبارات سياسية تؤثر عمى طمب أي شخص

ىذا وقد اتفق الطرفان عمى استمرار التواصل عبر االيميل وبالياتف لمتابعة ما يمكن عممو وعن 
 .آخر التطورات، عمى أن يقدم كل طرف أقصى إمكانياتو لمتخفيف من معاناة العائالت الالجئة

 
:  األونروا

أعمنت وكالة األونروا أن عدد النازحين الفمسطينيين القادمين من سورية والمسجمين لدييا بمغ 
 ألفًا حتى 80 نازح فمسطيني، بينما توقعت أن يرتفع العدد إلى 61500 14/6/2013حتى يوم 

 .كانون األول المقبل
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