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 فلسطينيو سوريا يف مصر ومعاناتهم مع مكتب األونروا  •

 حماس تدعو إلعادة إعمار مخيم اليرموك وعودة األهالي  •

 مليون يورو لدعم األونروا يف سورية  2النمسا توقع اتفاقيات بـ  •

 ( سنوات 7دواه" منذ ) دالفلسطيني “أحماألمن السوري يخفي قسريًا  •



 

 آخر التطورات: 

املقيم حاليًا يف مدينة ازمير   "فراس عبد القادر "شتكى الالجئ الفلسطيني  ا

 املشايف التركية لعدم حصوله  التركية من عدم قدرته ىلع تلقي العالج يف

 ."ىلع بطاقة الحماية املؤقتة "كملك

 

يف   التركية  األراضي  إلى  دخلت  العمل"  ملجموعة  حديث   يف  فراس                                                             وقال 

عام   من  الثاني  اعتقالنا    2018النصف  ليتم  الثالثة،  واطفالي  زوجتي  برفقة 

ال الريحانية بتهمة الدخول غير الشرعي، ولنودع يف  سجن  جميعًا يف مدينة 

يومًا يف   15يومًا، ونخرج بعدها وقد اعطونا ورقة نقوم بتوقيعها كل    27ملدة  

األمنيات، وال زلنا ىلع هذه الحال منذ ذلك الوقت، دون أن نتمكن من الحصول  

 ."ىلع "كملك 



 

وعن الوضع يف السجن قال فراس" تعرضت خالل فترة السجن لضغط نفسي  

لي الثالثة ما سبب لي آالم وعدم هائل، خاصة وقد اعتقلت مع زوجتي وأطفا

أن   ليخبرني  طبيب  بزيارة  قمت  السجن  مغادرة  وعند  العين،  يف  رؤية  وضوح 

لدي تلف يف الشبكية، واحتاج لعملية يف أسرع وقت ممكن، األمر الذي أعجز 

عن القيام به لعدة أسباب أهمها أني لم أستطع الحصول ىلع بطاقة "كملك"  

 ."يفالتي تمكنني من دخول املشا

بطاقة   منحي  واألمنيات  الهجرة  إدارة  تماطل  الذي  الوقت  "يف  فراس  ويضيف 

لذلك  البصر،  فقداني  إمكانية  تزداد  ومعها  سوء   عيني  حالة  تزداد                                                                     “كملك" 

أطالب جميع الجهات واملنظمات الحقوقية واملؤسسات الفلسطينية، للتدخل  

 ."أو املستحيلوالتوسط ملنحي بطاقة كملك للعالج فأنا ال أطلب الكثير 

سوريامصر  يف   من  املهجرون  الفلسطينيون  الالجئون  األوضاع    ،اشتكى 

وتشغيل   غوث  وكالة  تخلي  ظل  يف  يعيشونها  التي  املتردية  االقتصادية 

 .ا" عنهم واتخاذها إجراءات تقيد زيارتهم ملكاتبهاالالجئين الفلسطينيين "أونرو

مكتب  مديرة  "إن  مصر  يف  الالجئين  ممثلي  أحد  مجدالني"  "أسعد  وقال 

"األونروا" يف القاهرة "سحر الجبوري" تتعامل مع الالجئين بعدم إنسانية، وتقلل  

رابط   بمراجعة مكتبها من خالل  قرارًا  اتخاذها  بعد  من حجم معاناتهم خاصة 

 .االنترنت لتوقف زيارات الالجئين إلى املكتبىلع 



 

 

 

مديرة  الجبوري"  "سحر  بإقالة  مصر  يف  سوريا  فلسطينيو  طالب  جانبهم  من 

ابتها ملطالبهم املتكررة ووصفوها بعدم اإلحساس  مكتب "األونروا" لعدم استج

                                                                          بمعاناتهم، بعد زيارة وفد  منهم مكتب "األونروا" شهر حزيران الفائت، ولقائهم  

الترتيبات  رغم  ساعة  بنصف  قبلها  من  الختصاره  بالسلبي،  وصفوه  الذي  معها 

 .التي سبقته طيلة أشهر

 الخارج إقليم  دعا رئيس الدائرة اإلعالمية يف حركة حماس  يف سياق مختلف  

إل إليه، وتثبيت الالجئين "رأفت مرة"  اليرموك وعودة أهله  ى إعادة إعمار مخيم 

 إجراء  و عن رفضه ملحاوالت تغيير طابع مخيم اليرموك، عبرًام، يف املخيم

 



 

 

 

لهم    وطالب بالسماحتغيير يف ملكية األهالي أو نقل األهالي إلى أماكن أخرى،  

إلى املخيمات    بإعادة الالجئين  إعمار ممتلكاتهم، واإلقامة فيها، وإعادة جميع 

 .                                                                      التي هجروها نظر ا ملا تمثله من أمان واستقرار، وضرورة اجتماعية وإنسانية

وكالة   دور  ىلع  الالجئين   "األونروا"                   وشد د  تجاه  بواجبها  القيام  وضرورة 

وتوفي األهالي،  وإغاثة  سورية  يف  الصحية  الفلسطينيين  الخدمات  جميع  ر 

 .والتعليمية واإلغاثية، ومكافحة األوبئة

آخر   جانب  املتحدة من  األمم  وكالة  مع  اتفاقية  النمساوية  الحكومة  وقعت 

بقيمة   "األونروا"  األدنى  الشرق  يف  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة 



 

لعام   الطوارئ  مناشدة  إطار  يف  الوكالة  خدمات  أجل  من  يورو    2020مليوني 

 .الخاصة باألزمة اإلقليمية يف سورية

 

يأتي لفائدة برنامج األونروا للمعونة النقدية   وقالت األونروا إن التبرع النمساوي

ضمان  ىلع  وسيعمل  سورية،  يف  للمخاطر  عرضة  األشد  فلسطين    لالجئي 

 . الجئ 18,000حوالي ل األساسية حتياجاتاالتلبية 

يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "أحمد عوض  ى  من زاوية أخر

السورية  األمنية  األجهزة  اعتقلته  أن  بعد  التوالي،  السابعة ىلع  للسنة  دواه" 

من حاجز مخيم اليرموك، ومنذ ذلك الوقت ال يوجد معلومات    2013-10-07يوم  

 .عنه

 



 

 

 

ا مجموعة  وثقت  جانبها  )من  من  أكثر  يف 1797لعمل  فلسطينيًا  معتقال    )                    

 .( معتقالت110سجون النظام السوري منهم )

  

 


