
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2777  العدد
01 -06 -2020 
 

 " مهجر فلسطيني يناشد عالج طفله في تركيا"                                                 

" 

 األونروا في سوريا تمدد خدمات العاملين المؤقتين •

 اندالع حريق في مخيم جرمانا  •

 السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "فراس عويدات" للعام الثامن األمن  •

 اليونان: دعوات لالحتجاج لوقف إخالء الالجئين من مساكنهم  •



 

  آخر التطورات: 

ناشدت عائلة الطفل الفلسطيني السوري "معاوية أبو صيام" المهجرة من مخيم اليرموك إلى إدلب، 

 اإلنسانية، السماح له بالعبور إلى تركيا لعالجه بعد ظهور ورم لديه.السلطات التركية والمنظمات 

أعوام بحاجة إلى عملية استئصال  3وقال والد الطفل لمجموعة العمل إن نجله البالغ من العمر 

للورم بشكل مستعجل وخضوعه لجرعات عالج كيماوي، مشيرًا إلى عدم توفر العالج شمال 

 سورية. 

 

التقارير الطبية التي أرسلها والد الطفل للمجموعة خضوعه للتصوير وتشخيص المرض، وتظهر 

سم في منطقة السّرة، وتؤثر بشكل سلبي على الكلية اليسرى  14وتشير إلى وجود كتلة بحجم 

 والطحال.



 

عن تمديد خدمات العاملين  UNRWAبدورها أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" 

)المياومين( لديها، والذين كان من المقرر أن تنتهي عقود عملهم في الوكالة يوم المؤقتين 

31 /5 /2020 . 

 

ووفقًا لمصادر إعالمية تعنى بنقل أخبار الفلسطينيين في سورية أن تمديد خدمات العاملين 

المؤقتين في وكالة الغوث جاء بعد مساعي حثيثة قام بها علي مصطفى المدير العام للهيئة 

 امة لالجئين الفلسطينيين العرب. الع

نيسان/ ابريل المنصرم على لسان المفوض العام "، فيليب  21وكانت األونروا أعلنت يوم 

" عن حل مشكلة الموظفين المياومين في أقسام األونروا بمناطق عملياتها الخمسة، الزاريني

وصرف رواتب جميع موظفي المياومة الُمصرح لهم بالعمل خالل شهري آذار ونيسان، سواء 

 قاموا بعملهم من مواقع العمل بمنشآت "األونروا" أو عن ُبعد". 



 

رمانا لالجئين الفلسطينيين، أدى إلى احتراق أما بريف دمشق نشب حريق حارة القيطية بمخيم ج

سقف منزل أحد سكان المخيم وسقوطه بالكامل، كما أصيبت جراء الحريق الشاب محمد خالد 

سعد بجروح طفيفة، حيث تم نقله على الفور إلى مشفى جرمانا الجراحي وهو في حالة صحية 

 جيدة.

 

أيار/ مايو في منزل  31األحد أمس وم من جانبه قال مراسل مجموعة العمل إن الحريق نشب ي

أحد أبناء المخيم، دون معرفة األسباب الكامنة وراء اندالعه، منوهًا إلى أن سيارات اإلطفاء 

 قامت بإطفاء الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

في ملف اإلخفاء القسري واالنتهاكات يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني فراس 

بعد خروجه من منزله في بلدة  2012-06-13سنوات، حيث فقد بتاريخ  8محمد عويدات منذ 

 يلدا، وهو من أبناء مخيم اليرموك. 



 

 

( 110( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري منهم ) 1797فيما اليزال أكثر من ) 

 معتقالت، بحسب إحصائيات المجموعة.

لهجرة باليونان الالجئين في الجزر اليونانية وعلى البر من جانبهم دعا ناشطون في قضايا ا

اليوناني للخروج في تظاهرة أمام دوائر اللجوء بشكل سلمي احتجاجًا على رفض إجراءات اللجوء، 

 ووقف عملية إخالء الالجئين من مساكن إستيا التي تنوي الحكومة تنفيذها اليوم.

آالف الجئ من تلك المساكن،  12طرد أكثر من وقال الناشطون في بيان لهم إن الحكومة تنوي 

 حيث يقطنون في عدد من المخيمات والفنادق.

وأشار الناشطون أن الحكومة اليونانية التي ستشرد آالف الالجئين هي نفسها التي كان شعارها 

خالل جائحة كورونا "نبقى في البيت"، بينما تحرمهم من اإلعانة المالية التي تقدمها مفوضية 

 ن الالجئين.شؤو 



 

 

وأوضح البيان أن الحكومة اليونانية تنفذ تشريعات جديدة ضد الالجئين، تشمل الترحيل السريع 

وتعليق إجراءات اللجوء وإغالق جميع مباني االستضافة، وسجن آالف المهاجرين في مراكز 

 االحتجاز.

منازل من ساكنيها من وكانت وزارة حماية المواطن اليونانية قد أصدرت قرارًا بإخالء جميع ال

، األمر الذي 2017المهاجرين الذين حصلوا على إقامة أو حماية فرعية في اليونان منذ عام 

 يهدد مئات الالجئين الفلسطينيين بالتشرد إلى جانب اآلالف من المهاجرين.

 

 


