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"مجموعة العمل تدعو األونروا إلى عدم اتخاذ إجراءات تمس بحقوق الموظفين المياومين والمتعاقدين"

جراء اإلصابة بفايروس كورونا
• هولندا :تسجيل أول حالة وفاة لفلسطيني سوري ّ
• أزمة الخبز في مخيم خان الشيح تدخل اسبوعها الثالث
• األونروا تنظم حملة تعقيم وتنظيف في مخيم درعا

آخر التطورات
أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بيان ًا صحفي ًا دعت فيه األونروا إلى عدم اتخاذ
المياومين والمتعاقدين.
إجراءات من شأنها المساس بالجانب المادي للموظفين ُ
اعتبرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان لها أن التصريحات التي أدلى بها مدير
دائرة الموارد البشرية في األونروا السيد انتنيو بروسا بشأن موظفي األونروا والمتعلقة برواتب
المياومين والعقود ،خطيرة للغاية في ضوء الظروف اإلنسانية الصعبة التي يعيشها الالجئون
الفلسطينيون في سورية والتي تشكل المساعدات المقدمة من قبل األونروا شريان الحياة الرئيس
لحوالي  % 95منهم بما فيهم العاملين في قطاعاتها المختلفة كمياومين أو متعاقدين.
واستغرب ت المجموعة تصريحات أنتنيو بروسا معتبرة إياها بعيدة كل البعد عن المعايير األساسية
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

المياومين
ودعت األونروا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بالجانب المادي للموظفين ُ

والمتعاقدين على اعتبار أن التوقف عن العمل تم بموجب التعليمات الصادرة عن إدارة األونروا

وبالتنسيق مع الحكومة المضيفة وليس خيار شخصي يتحمل مسؤوليته العامل.
وشدد بيان المجموعة على أهمية وقوف األونروا أمام مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين عموماً
والموظفين لديها خصوصاً العتبارات قانونية وإنسانية ،مع ضرورة االستمرار بدفع األجور المتفق
عليها لحين انتهاء الظروف القاهرة التي تحول دون التحاقهم بوظائفهم باإلضافة لتقديم المساعدات
اإلضافية لعموم الالجئين الفلسطينيين على كافة المستويات الوقائية والخدماتية واإلغاثية والعالجية،
وفي كل ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا" كوفييد  ،" 19للتخفيف من تداعيات المرض وما يترافق
معه من إجراءات تحد من فرص الوصول اآلمن إلى تأمين ما يلزم من غذاء ودواء وكساء.

على صعيد منفصل ُس ّجل في هولندا أول أمس األحد  29آذار /مارس ّأول حالة وفاة لالجئ
جراء إصابته بفايروس كورونا المستجد(كوفيد .)19-ووفقاً لمراسل مجموعة العمل
فلسطيني سوري ّ
أن الالجئ الفلسطيني حسن ترشحاني البالغ من العمر  72عاماً توفي في هولندا بعد إصابته

بفيروس كوفيد  ،19مشي اًر إلى أن الترشحاني كان نقل في وقت سابق إلى أحد مشافي هولندا
للعالج من إصابته من فايروس كورونا ،وقد خرج منذ عدة أيام إل ى منزله بعد أن أكدت إدارة
المشفى تعافيه من الفايروس.

حسن ترشحاني مواليد عام  1943من بلدة ترشيحا في فلسطين المحتلة ،لجأ مع عائلته بعد نكبة
عام  1948إلى سورية ليستقر في مخيم النيرب بحلب ،وبعد اندالع األحداث في سورية جاب عدد
من الدول للبحث عن األمن واالستقرار ،حيث انتهى به المطاف في هولندا.
من ناحية اخرى جدد أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق ،مناشدتهم التي
أطلقوها في وقت سابق لحل أزمة الحصول على مادة الخبز ،مشيرين إلى أنه رغم الوعود والحلول
التي اقترحتها لجنة التنمية في المخيم لحل أزمة الخبز ،والمتضمنة زيادة مستحقات فرن الجليل
إلى  1300كغ إضافية بحلول يوم االثنين  2020/03/30بعد ان كانت  1700كغ ليصبح
إجمالي المستحقات  3000كغ .من جانبهم ،حمل سكان المخيم اللجنة والجهات المعنية المسؤولية
عن حل هذه األزمة ،متهمين إياهم بالتقصير واإلهمال ،كما انتقد األهالي أداء المعتمدين ،وسوء
إدارتهم لألزمة وانتشار المحسوبيات ،وقلة كمية الخبز التي تصل للبعض ،وتبلغ سبعة أرغفة فقط
للعائلة الواحدة ،كل ثالثة أيام ،دون األخذ بعين االعتبار ،عدد أفراد األسرة ،مما يضطر البعض

لشراء الخبز السياحي األغلى ثمناً ،وهذا ماال تستطي ع تحمله الكثير من العائالت خاصة الكبيرة
منها ،األمر الذي يشكل أزمة مادية حقيقية ،تضاف الى سلة األزمات التي يشكو منها أهالي
المخيم.
من جهة أخرى نظمت وكالة “األونروا" بالتعاون مع المجتمع المحلي ،في مخيم درعا لالجئين
الفلسطينيين جنوب سورية ،حملة تنظيف وتعقيم لشوارع وأزقة المخيم يوم  ،2020/3/30وذلك
ضمن اإلجراءات المتبعة للوقاية من فايروس كورونا المستجد كوفيد .19
ووفقا لمراسل المجموعة في درعا أن الحملة تضمنت ،توزيع أقراص الكلور على المنازل ،لتعقيم
مياه الخزانات ،باإلضافة لرش المحال التجارية وتوجيه النصائح الصحية لألهالي.
من جانبه ،قال أحد المتطوعين في الحملة "إننا نبذل قصارى جهدنا رغم إمكانياتنا البسيطة من
أجل عدم انتشار جائحة كورونا ،من خالل اإلجراءات الوقائية وعمليات التعقيم والتطهير التي نقوم
بها ،لمنع وصول الوباء إلى سكان المخيم.

