2018-11-15
العدد 2203

"األونروا" في سوريا تقرر إنهاء خدمات  108موظفين نهاية العام الجاري"

• الشرطة اليونانية تعتدي على مهاجرين فلسطينيين وتعيدهم إلى تركيا عراة
• المؤتمر الشعبي يتابع أوضاع الجئي فلسطين في تايلند ومخيم دير بلوط
• ندوة صحية في مخيم الحسينية بريف دمشق

آخر التطورات
وزعت وكالة "األونروا" ق ار اًر يقضي بعدم تجديد العقد السنوي لـ  108موظفين من أصل 132

موظف يعملون في توزيع المساعدات الغذائية لالجئين ،وطلبت من الموظفين التوقيع على

القرار ،إذ سيتم إنهاء خدماتهم في نهاية العام الجاري بحجة أنه "سيتم االختصار من المساعدات
الغذائية" ،مما سيستدعي االستغناء عنهم.
من جانبها عزت وكالة الغوث القرار المذكور إلى غياب التمويل ،علماً أن الموظفين الذين

شملهم القرار يعملون منذ  5سنوات.

في الوكالة ويتم تجديد عقودهم سنوياً ،لكن مع بداية العام  ،2018تم تعديل مضامين العقد
ليصبح "عقد محدود المدة ."LDS

من جانبه قال علي هويدي الباحث في الشأن الفلسطيني ،ومدير عام الهيئة  302للدفاع عن
حقوق الالجئين ،إن الوضع في سوريا ال يزال تحت برنامج الطوارئ بالنسبة إلى "األونروا"،
متسائالً عن عدم تجديد عقود الموظفين والتخلي عن خدماتهم ،وحاجات الالجئين ال تزال قائمة،
مشي اًر إلى أن األونروا أشارت على موقعها اإللكتروني بأن جميع الالجئين الفلسطينيين في سوريا
يحتاجون إلى المساعدة ،ولم يتم اإلشارة بأن الوضع اإلنساني لالجئين آخذ بالتحسن مما يحتم
إيقاف توزيع السلة الغذائية على المحتاجين.

من جهة أخرى تعرض مهاجرون فلسطينيون ويمنيون للضرب الشديد والمبرح على يد عناصر
من الجيش والشرطة اليونانية ،ثم انتزعت مالبسهم وأجبرتهم على العودة إلى تركيا عراة ،وفق ما
أعلنت عنه مصادر إعالمية تركية.
وأوضح المهاجرون أن عناصر الجيش والشرطة اليونانية ألقت القبض عليهم بعد أن عبروا نهر
بالعصي
إيفروس الذي يفصل بين تركيا واليونان ،وقامت بانتزاع مالبسهم وضرب المهاجرين ُ
وسرقة أموالهم وهواتفهم ومالبسهم ،وأرجعوهم بشكل إجباري إلى األراضي التركية بشكل مخالف

للمعاهدات الدولية.

أن قرويين أتراك عثروا على المهاجرين عراة ليل االثنين ،وهم يمشون في
وأضافت تلك المصادر ّ
حقل في قرية كيرمتجي صالح في أدرنة ،وتم اصطحابهم إلى "مقهى القرية" وتقديم الطعام
والشراب واللباس لهم قبل أن يسلموا للشرطة التركية.
وتظهر صور المهاجرين وهم عرايا وعلى أجسادهم آثار الضرب ،في حادثة ليست األولى من
نوعها على يد عناصر حرس الحدود اليونانية ،حيث يؤكد مهاجرون تعرضهم للصعق بالكهرباء
والضرب اله اروات ومن ثم سرقتهم ،إضافة إلى إفراغ قوارب المهاجرين من الهواء أو إعادتهم
باتجاه المياه اإلقليمية التركية.
إلى ذلك أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ،الذي انعقد في مدينة اسطنبول التركية يومي
 10 – 9من الشهر الجاري أنه يتابع باهتمام بالغ أوضاع الالجئين الفلسطينيين في تايلند،
والمهجرين قس اًر من مخيم اليرموك إلى منطقة دير بلوط في الشمال السوري ،معرباً عن قلقه

على مصير ما يقارب  400الجئ فلسطيني في تايلند الذين يتعرضون لالعتقال والتهديد
بالترحيل بسبب انتهاء مدة اقامتهم ،منوهاً أن هناك  40الجئا فلسطينياً من سورية والعراق رهن

االعتقال في السجون التايالندية يجب اإلفراج عنهم وتسوية أوضاعهم القانونية.

وقال رئيس لجنة االونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن المؤتمر خاطب وكالة
األونروا وطلب منها التدخل من أجل تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين المهجرين قس اًر إلى
الشمال السوري كونهم ضمن مناطق عملها ،إال أن وكالة الغوث عزت عدم تواجدها في تلك
المناطق بسبب تدهور الوضع األمني فيها والخوف على حياة موظفيها.
في سياق مختلف نظم كوادر مستوصف وكالة األونروا في مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين
بريف دمشق ،ورشة عمل وندوة صحية بغية تطوير الوعي الصحي في األسرة ،وذلك ضمن
سلسلة فعاليات التعاون والتجسير بين األسرة والطبيب التي تشرف عليها الوكالة.
ويشكو سكان مخيم الحسينية بريف دمشق ،من نقص الخدمات وتردي البنى التحتية ،ال سيما
شبكة الطرق واإلنارة والنظافة والمياه ،وتراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم ما أدى إلى
انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات.

