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"البطالة وغالء األسعار يفاقمان معاناة أبناء مخيم اليرموك في سورية"
• توثيق قضاء أحد أبناء المزيريب في سجون النظام السوري
• إسماعيل محمد فالحة ..مناشدات جديدة للكشف عن مصيره
• األونروا 1,500 :الجئ فلسطيني تلقوا تدريبا ً مهنيا ً في سورية خالل 2018

العدد2364 :

ضحايا
وثقت مجموعة العمل قضاء الشاب الفلسطيني "عالء ابراهيم السيطري"  27عاماً في سجون
النظام السوري ،وأعلن عن وفاته بتاريخ  2015-10-06بعد اعتقال دام قرابة سنة ونصف،
وهو من أبناء المزيريب جنوب سورية.
هذا وأعلن فريق الرصد في مجموعة العمل قضاء ( )587الجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال

تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

آخر التطورات
يعاني الالجئون الفلسطينيون في سورية بشكل عام وأبناء مخيم اليرموك بشكل خاص أزمات
اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم ،واضطرارهم للنزوح عن
مخيمهم إثر تدهور الوضع أألمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من
المخيم ،حيث فقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم ،إضافة إلى
تضاعف التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم
وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية ،ما جعلهم يعانون أوضاعاً
اقتصادية غاية في السوء.
وتعيش معظم عائالت مخيم اليرموك خالل السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة
"األونروا" بشكل رئيسي ،حيث تقدم األونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائالت بدفع
جزء من إيجارات المنازل.

في غضون ذلك يعتبر العديد من أبناء مخيم اليرموك المساعدة المالية المقدمة لهم من األونروا
غير كافية خصوصاً في ظل ارتفاع مصاريف المعيشة من إيجار منازل وغيرها من االلتزامات
الحياتية.
كما طالب أهالي اليرموك جميع الجهات المعنية باإلسراع بإعادة بناء المخيم ،وتأمين البنى
التحتية وإعادة الكهرباء والماء إلى منازلهم وحاراتهم ،وفتح الطريق أمامهم ليتمكنوا من العودة إلى
بيوتهم والتخلص من األعباء االقتصادية والمادية التي تثقل كاهلهم.
إلى ذلك ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام السوري "إسماعيل محمد فالحة"
معرفة مصير نجلها ،وخاصة المفرج عنهم الذين تمكنوا من رؤيته أو لديهم معلومات عنه.
وكان فالحة قد اعتقل في شهر أيلول 2011 /من قبل أمن الدولة في درعا ،ولم تتلق عائلته أي
خبر عنه منذ اعتقاله ،وهو من مواليد مخيم درعا عام .1987
في سياق مختلف قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا "إن  1500طالب
فلسطيني تلقوا تدريباً مهنياً في مراكز األونروا المهنية في عدد من المحافظات السورية.
وأضافت الوكالة أن مراكزها المهنية تلعب دو ار فاعال في ضمان أن خريجيها يعثرون على وظيفة
حال تخرجهم ،ويشكل أم اًر حيوياً في إقليم متضرر بشكل عميق جراء النزاع في سوريا الذي دخل
عامه الثامن.
وتشمل الدورات المقدمة في مراكز األونروا المهنية عدة تخصصات ومجاالت في منها التحكم
هوائي ،خياطة ،صيانة كمبيوتر ،مراقبة وإنذار ،تمديدات صحية ،صيانة المولدات ،كهرباء

سيارات ،صيانة آالت التصوير ،وكهرباء وميكانيك السيارات ،واختصاصات طبية ومعلوماتية
وهندسية وتجارية.

