
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2298  العدد

 األونروا تعين مديراً جديداً لشؤونها في سورية •

 سنوات على اعتقال الشاب الفلسطيني "حسام موعد" في السجون السورية 7 •

 وقفة احتجاجية في مدينة باساو األلمانية ضد قرار ترحيل عائلة فلسطينية سورية •

 "الطفلة "ماريا" ضحية الخذالن الصحي لفلسطينيي سورية في لبنان"

18-02-2019 



 

 آخر التطورات

توفيت الطفلة الفلسطينية السورية "ماريا تامر أبو عزارة"، ابنة الثالث سنوات، في لبنان، بعد فشل 
العديدة التي أطلقتها العائلة للمنظمات اإلنسانية والطبية للتكفل بعالجها، حيث تعاني المناشدات 

 من مرض سرطان الدم، وكانت بحاجة للمساعدة الفورية. 

ووفقًا لعائلة الطفلة أنهم اكتشفوا مرض ابنتهم بعد أن أجروا لها فحوصات عادية في مشفى 
أخبرهم األطباء أن ابنتهم مصابة بمرض غسان حمود بسبب مرضها المفاجئ، وفي المشفى 

سرطان الدم وهي بحاجة للبقاء في المستشفى أسبوع كامل لتلقي العالج المكثف السريع إلنقاذ 
 حياتها.

 
جرعات كعالج مكثف في المرحلة األولى،  4وقال األطباء إن ماريا تحتاج في األسبوع الواحد 

 رعة واحدة كل أسبوع.وفي الفترات الالحقة ولمدة سنتين تحتاج إلى ج

ذوو الطفلة الفلسطينية السورية "ماريا تامر أبو عزاره" لم تستطع تأمين أي جزء من المبلغ بسبب 
أوضاعها المعيشية واالقتصادية المزرية، ولم تكن تملك وال تجيد التعبير عن آالمها وعذاباتها 

 الجها وإنقاذ حياتها. وهي ترى طفلتها تتألم أمامها، إال إطالق المناشدات للتكفل بع

ُيشكل االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرون الفلسطينيون و  هذا
السوريون والسوريون في لبنان، فيما ال تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، 

 حرب في سورية.خصوصًا بعد تضاؤل اندفاع المنظمات والهيئات المحلية، إثر استمرار ال



 

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( 
محمد عبدي "لـ تعيين "أمانيا مايكل إيبيي"، األوغندي الجنسية، مديرًا لشؤونها في سورية، خلفًا 

 أدار" الذي يحمل الجنسية الصومالية.

 
قد تولى الوكالة في سورية لمدة عامين، شهدت الوكالة خاللها  وكان المدير السابق "محمد آدار"

 تحدياٍت كبيرة، حيث واجهت األونروا أكبر أزمٍة مالية في تاريخها.

يشار إلى أن األونروا تأسست كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 
خمسة ماليين الجئ من فلسطين ، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 1949

 مسجلين لديها. 

وتقتضي مهمتها تقديم المساعدة لالجئي فلسطين في األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية 
وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وتشتمل خدمات 

مات االجتماعية والبنية التحتية وتحسين األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخد
 المخيمات والحماية واإلقراض الصغير.

في غضون ذلك، يواصل األمن السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "حسام موعد" للسنة السابعة 
 2012-12-30على التوالي، وتم اعتقاله من قبل حاجز البشير على مدخل مخيم اليرموك يوم 

"سلمى عبد الرزاق"، وذلك لدى محاولتهما الدخول إلى المخيم، ومنذ ذلك  مع الشابة الفلسطينية
 الحين ال يوجد معلومات عن مصيرهما في السجون.



 

يذكر أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، ويتم 
لنظام السوري بالتكتم على توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار ا

( معتقاًل 1729مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )
 فلسطينيًا في سجون األجهزة األمنية السورية.

شخص، وقفة احتجاجية في مدينة باساو احتجاجًا  100في ألمانيا، نّظم ناشطون ألمان بمشاركة 
ساري المفعول، ويقضي بترحيل العائلة الفلسطينية السورية المكونة من على القرار الذي الزال 

 الالجئ "عرفات شريح" وزوجته "سماح دقاق" وطفلهما من ألمانيا إلى دولة التفيا.

وتم جمهم بعد فشل محاولة ترحيل -وعّبر المشاركون عن غضبهم من فصل األم عن ولدها 
 م ومنحهم اللجوء في ألمانيا.وحملوا شعارات تدعو إلى منع ترحيله -األم

وكانت العائلة الفلسطينية هاجرت من مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، ووصلوا إلى 
اليونان وبعد أشهر قدمت األمم المتحدة لهم رحلة إلى دولة التفيا، وعند وصولهم قدموا اللجوء 

 فيها، لكن كان الوضع فيها صعبًا بالنسبة للعائلة.

العائلة إلى جملة من الصعوبات التي واجهتهم فيها، منها ظروف المنزل كانت سيئة، وأشارت 
حجابها، وصعوبات في الرعاية  بسببصعوبات في الفهم والمترجمين، التمييز والمضايقة 

 الطبية، ونقص الدعم من قبل الجهات الحكومية.

 


