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 العدد 3132

 "األونروا تنهي عشرات العقود لموظفين فلسطينيين في سورية"

 مطالب بتسهيل طبابة فلسطينيي سورية في األردن •

 ضحية من عناصره في حلب  46لواء القدس" يشيّع " •

 سنوات 8منذ النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد عامر"  •

 انتشار األمراض الجلدية بين الالجئين في كارا تيب في ليسبوس  •



 

   آخر التطورات

ذكرت مصادر مطلعة لمجموعة العمل، أن وكالة األونروا أنهت عشرات العقود المؤقتة والطوارئ  

بداي منذ  فلسطينيين في سورية ممن عينوا  بسبب لموظفين وعمال  وذلك  األحداث في سورية،  ة 

لهم عند  األونروا رسائل  ترسل  أن  الوكالة، على  منه  تعاني  التي  التمويل  المالية ونقص  األزمة 

الحاجة، كما تعمل الوكالة إلى مداورة عشرات العقود والوظائف المؤقتة بين األسر األكثر عوزاً  

 سرة.ألمدة شهر للشباب من كل 

 

لسطينيين، أن إنهاء العقود في ظل الوضع االقتصادي المتردي في سورية  وأشار أحد الموظفين الف

لالجئين  العامة  الهيئة  وناشد  عائالتهم،  إلعالة  الوحيد  المصدر  كونها  بؤساً،  أوضاعهم  سيزيد 

الفلسطينيين العرب في سورية بالتدخل والعمل على التخفيف من القرارات التي وصفها مجحفة  

 بحقهم.

المشافي   في األردن، طالب  بتسهيل طبابة فلسطينيي سورية في  ناشطون والجئون فلسطينيون، 

الحكومية األردنية، وعدم عرقلة الحاالت الطبية الطارئة واالستشفائية، وعدم التعامل بتعقيد إداري 

الستشفاء الالجئين من قبل الشؤون الصحية بوكالة األونروا، وخاصة الحاالت المتعلقة بالحوامل 

 والوالدة. 



 

ويقول أحد الالجئين في منشور له على "فيس بوك" أنهم اضطروا إلدخال زوجة ابنه الحامل إلى  

مشفى خاص نظراً لخطورة الوضع عليها وعلى الجنين، وبعد الوالدة قدمت العائلة التقارير الطبية  

ظر  لوكالة األونروا لكن الشؤون الصحية في الوكالة رفضت الطلب، وطالب الالجئ الوكالة بالن

 للحاالت الطارئة وتحمل التكاليف ألن أوضاع العائلة صعبة للغاية.  

ضحية من عناصره بعد انتشال    46على صعيد آخر، ، شيّع "لواء القدس" الموالي للنظام السوري  

أيار  3جثامينهم من تحت أنقاض مباني دوار المالية بحي الزهراء في حلب، كانوا قد قتلوا بتاريخ  

تفجير2016 إثر  من    ،  اثنين  القتلى  بين  ومن  حلب،  مدينة  غرب  الزهراء  جمعية  حي  في  نفق 

الالجئين الفلسطينيين هم "محمد رضا سمارة" من مخيم النيرب، والشاب "ابراهيم أحمد علي" من  

 مخيم حندرات في حلب، ودفنا في مخيم النيرب وحندرات.  

 

  700قاتل فلسطيني وخسر أكثر من  إلى ألف م 700آالف مقاتل بينهم  10ويقدر عدد اللواء بنحو  

( الجئاً فلسطينياً قضوا خالل مشاركتهم  90مقاتل منذ تشكيله، ووثقت مجموعة العمل أكثر من )

 .2013القتال منذ تشكيله عام 

"محمد حسين    الفلسطيني  الالجئ  اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  المعتقلين،  ملف  في 

لي، حيث اعتقل على حاجز "القيادة العامة" واألمن السوري على  عامر" للعام الثامن على التوا



 

، وإلى اآلن ال توجد معلومات  2013  -02- 14بوابة مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بتاريخ  

 عن مصيره. 

 

ناشطون أفاد  الهجرة،  قضايا  إلى  بين  ةرجهلا  يف  باالنتقال  والجرب  الجلدية  األمراض  بانتشار   ،

اليونانية، وتظهر الصور التي نشرها  الالجئين في مخيم   كارا تيب على جزيرة ليسبوس متليني 

الناشطون أطفاالً مصابين في أماكن عديدة في أجسامهم، وأشار الناشطون أن السلطات اليونانية  

 تحظر على اإلعالم نشر معلومات أو صور عن معاناة المهاجرين.

تت  معيشية صعبة حيث  الجزر ظروفاً  الالجئين قدرتها االستيعابية،  وتعاني مخيمات  جاوز أعداد 

 ( الجئ.4000وتقدر إحصائيات غير رسمية عدد فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي ) 


