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 2737: ددالع
22-04-2020 

 أهالي اليرموك يطالبون بإعادتهم إلى مخيمهم وإنهاء معاناتهم  •

 فلسطينيو سورية في مخيمي ويفل والميه ومية يشكون شح المساعدات اإلغاثية •

 مبادرات لمنع تفشي كورونا في مخيم خان الشيح •

 "أونروا" تعلن حل مشكلة رواتب موظفي "المياومة"



 

 آخر التطورات

/ 21فيليب الزاريني" يوم  أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين "األونروا" على لسان المفوض العام "
 اومين في أقسام األونروا بمناطق عملياتها الخمسة.نيسان الحالي عن حل مشكلة الموظفين المي

وأوضح الزاريني أّنه "تقرر صرف رواتب جميع موظفي المياومة الُمصرح لهم بالعمل خالل شهري 
آذار ونيسان، سواء قاموا بعملهم من مواقع العمل بمنشآت "األونروا" أو عن ُبعد"، موضحًا أّن 

عوا أداء وظائفهم والمهام المنصوص عليها في عقودهم "جميع موظفي المياومة الذين لم يستطي
 من الراتب المتوقع لشهري آذار ونيسان، بالرغم من تعليق مهامهم". %50سيحصلون على 

 
يأتي هذا اإلجراء بعد مطالبات رفعها موظفي المياومة في وقت سابق لصرف رواتبهم، كونها 

تي اتخذتها االونروا لمنع تفشي فايروس كورونا المصدر الوحيد إلعالة عائالتهم، بعد اإلجراءات ال
 . 19كوفيد 

في سياق مختلف طالب أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية من الجهات السورية 
الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، 

 ية واالقتصادية.وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيش

سلم عريضة إلى محافظ دمشق   2019شباط/ فبراير    4وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم يوم  
عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم، للمطالبة بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى 

لتكاليف المادية يؤكدون التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم ا
استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق 



 

عهده، إال أن تلك العريضة أهملت ولم تعيرها محافظة دمشق أي اهتمام، وتكلف نفسها بالرد 
 عليها.

بعودة أبناء مخيم اليرموك ودعوات  من جانبهم أعتبر عدد من الناشطين الفلسطينيين المماطلة
هو استخفاف بمعاناة المشردين   الصبر ووعود فتحه منذ ما يقارب عامين على إعادة السيطرة عليه، 

خارج بيوتهم، وأن ما يجري اآلن فقط عمليات سرقة ونهب وليس إعادة إلعمار المخيم وبنيته 
 التحتية.

أسرة تقطن في مخيم   200نية سورية من، بينهم  عائلة فلسطي  240من جهة أخرى تشكو ما يقارب  
أخرى تقطن مخيم المية وميه في صيدا، من  عائلة 40الجليل أو مخيم "ويفل" في البقاع، و

التهميش وشح المساعدات اإلغاثية المقدمة لها من قبل الجمعيات الخيرية والفصائل الفلسطينية، 
لى ظروفها اإلنسانية والمعيشية التي وصفوها كما أنها تعاني من عدم تسليط الضوء إعالميًا ع

 بالسيئة جدًا.

أن وضع العائالت الفلسطينية السورية كارثي، وأنهم يعيشون  ووفقًا لشهادة أحد فلسطيني سورية
في فقر مدقع ال يحتمل، وأن معاناتهم مستمرة منذ قدومهم إلى لبنان على كافة المستويات القانونية 

والمعيشية، وما فاقم من مأساتهم وزادها األحداث التي شهدتها لبنان وانتشار واالقتصادية والطبية 
وباء كورونا الذي جعلهم حبيسي منازلهم، وغير قادرين على تأمين قوت يومهم وإطعام أبنائها أو 

 شراء الخبز ودفع ايجارات منازلهم، حتى باتوا مهددين بالطرد والمبيت في العراء.

شطي فلسطينيي سورية جميع الجهات المعنية بشأن الفلسطيني في لبنان في حين دعا عدد من نا
اتخاذ خطوات إغاثية عاجلة للتعامل مع مخرجات األزمة الحالية على كافة الصعد والمستويات،   إلى

بما يرقى بالمستوى المعيشي والصحي لالجئين وكذلك وضع الخطط الالزمة للتعامل مع هذه 
 الجائحة الدولية.

ي ريف دمشق وضمن اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، بدأ فريق مستوصف أما ف
زيارات ميدانية لمنازل كبار السن   2020نيسان /  / 20خان الشيح الطبي التابع لوكالة األونروا يوم  

من أصحاب األمراض المزمنة، بهدف االطمئنان عن صحتهم وتقديم األدوية والعقاقير الطبية، 



 

ء الفحوصات الروتينية لبعض الحاالت، في مبادرة أطلقوا عليها "خليك بالبيت ونحنا نوصل وإجرا
 ".إليك

وكانت األونروا اتخذت عدة خطوات في وقت سابق، منها اعطاء دواء الضغط والسكري لفترة 
ى شهرين، وتأجيل زيارات الحوامل باستثناء الحاالت الخاصة، فيما اقتصرت التحاليل المخبرية عل

 اإلسعافي فقط.

 


