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 2716: العدد
01-04-2020 

 الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب تستنكر إيقاف األونروا الموظفين المياومين •

 جشع التجار وغالء األسعار يرهقان أهالي مخيم جرمانا •

 ليوم األرض في مخيم حندرات 44إحياء الذكرى  •

 "فلسطينيو سورية في مصر تجاهل قانوني وغياب للحقوق والخدمات األساسية"



 

 آخر التطورات

نوني وغياب للحقوق يواجه الالجئون الفلسطينيون ممن فروا من الحرب السورية إلى مصر تجاهل قا
األساسية، حيث ال تعترف بهم الحكومة المصرية بهم كالجئين، هذا األمر جعلهم يعانون من 
أوضاع قانونية هشة على كافة الصعد القانونية والمعيشية والصحية والتعليمية، وعدم تقديم 

 المساعدات اإلغاثية والمالية لهم أسوة بالالجئين السوريين.

يحة الالجئين الداخلين بطرق غير نظامية عبر الحدود السودانية المصرية فأولئك وفيما يتعلق بشر 
يعانون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم، وغير قادرين على السفر خارج 
مصر عبر المنافذ المصرية )موانئ ومطارات( وذلك لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم 

وة بالالجئ السوري الذي تتم تسوية وضعه خالل أسبوع بموجب بطاقة اللجوء الذي القانونية أس
 يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.

 
كما اشتكى الالجئون الفلسطينيون القادمين من سورية إلى مصر من مماطلة وعدم تحمل مكتب 

ه نحوهم، ومن سوء تعامل السفارة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( مسؤوليات
الفلسطينية في مصر معهم، واتهموها بعدم اإليفاء بوعودها، وإغالق جميع خطوط التواصل معهم، 
 وتجاهل السفير الفلسطيني لمعاناتهم ورفض استقبالهم، وإهماله في متابعة قضاياهم وحّل مشاكلهم. 

سطينيين العرب في سوريا، على لسان مديرها في سياق مختلف استنكرت الهيئة العامة لالجئين الفل
 "علي مصطفى" قرار االونروا توقيف رواتب المدرسين والمعلمين وعمال النظافة المياومين.

وطالبت الهيئة في رسالة إلى "أمانيا مايكل أبي" مدير وكالة الغوث الدولية )األونروا( بالرجوع 
لمياومين لعدم مسؤوليتهم عن توقف العمل الذي الفوري عن قرارها وإعادة صرف رواتب الموظفين ا

 جاء بسبب، جائحة كورونا.



 

كما انتقدت الهيئة التمييز بين العاملين في األونروا، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تصرف رواتب 
الموظفين المياومين في األردن من خالل تشغيلهم بالتعليم عن ُبعد، تقطع رواتب الموظفين 

ريا، مطالبة بتشغيلهم عن ُبعد اسوة بزمالئهم في األردن، دون تحميلهم المسؤولية المياومين في سو 
 عن توقف العمل، ولألوضاع الصعبة التي يعيشونها.

أما بريف دمشق يشتكي أهالي مخيم جرمانا لالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق من مشكلة ارتفاع 
ة بأنواعها المختلفة، ناهيك عن جشع وطمع التجار أسعار السلع األساسية والمواد الغذائية والتمويني

وغياب الرقابة والمحاسبة، ما يشكل عبئًا متزايدًا على كاهل أبناء المخّيم الذين يعانون من فقر 
 الحال.

من جانبهم طالب نشطاء من أبناء المخّيم بعد ارتفاع األسعار الجنوني الذي ضرب األسواق، برفع 
صة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية السورية، مشددين على أهمية شكاوى رسمية للجهات المخت

إرسالها دوريات مكثفة إلى أسواق المخيم لمراقبة أسعار المواد الغذائية، وتشديد العقوبات على 
 أصحاب المتاجر الذين ال يلتزمون باألسعار.

 
وضعهم االقتصادي وانتشار  هذا وتزداد معاناة سكان مخّيم جرمانا اإلنسانية سوءًا نتيجة تدهور

البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، فضاًل عن التدهور الكبير لـ الليرة السورية 
 أمام الدوالر وانتشار فايروس كورونا المستجد الذي جعل العالم في حالة من تخبط وخوف.

ليوم  44نيين في حلب، الذكرى ال في الشمال السوري أحيا أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطي
 األرض، وذلك من خالل رفع العلم الفلسطيني على أسطح المنازل والمحال التجارية.



 

وقال مراسل المجموعة في المخيم أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة دولية لرفع علم فلسطين في 
حة كورونا التي اجتاحت أماكن التواجد الفلسطيني، بعد تعذر إقامة الفعاليات واألنشطة بسبب جائ

 العالم.

من جانبهم قال القائمون على النشاط أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على أهمية المحافظة على الهوية 
 الفلسطينية وحق العودة.

 


