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 2523: العدد

 اليونان: مظاهرة لالجئين في مخيم موريا تنديداً ببطء معالجة ملفات اللجوء وسوء المعاملة •

 أهالي مخيم حندرات يطالبون األونروا بإدراجهم ضمن العائالت األكثر عوزاً  •

 وفد من اتحاد الطلبة العرب يزور مخيم حندرات  •

 2019األونروا تعلن استمرار عجزها المالي لعام  •

 "األمن التركي يوقف الجئ فلسطيني سوري في مطار اسطنبول"

01-10-2019 



 

  آخر التطورات

  2000احتجزت السلطات التركية، الالجئ الفلسطيني السوري "محمد محمود قبالوي" مواليد عام 
مطار اسطنبول الجديد بطريقة غير   من أبناء مخيم اليرموك، وذلك بعد محاولته الخروج من

 نظامية.

ذلك ووفقًا لمجموعة العمل أن أمن المطار اقتاد القبالوي إلى سجن األجانب "اليابانجي"، و 
 لترحيله إلى الشمال السوري. 

من جانبها أطلقت عائلة الالجئ القبالوي نداء مناشدة طالبت من خاللها المؤسسات الحقوقية  
واإلنسانية والفلسطينية، التحرك العاجل إلطالق سراح نجلها قبل ترحيله إلى الشمال السوري مما  

  سيشكل ذلك خطرًا على حياته ومستقبله كونه طالب جامعي.

 
هذا ويستمر الالجئون الفلسطينيون السوريون في تركيا بمحاوالتهم الهجرة إلى أوروبا بشتى الطرق 
للبحث عن االستقرار والحياة الكريمة بعد أن ذاقوا مرارة الحرب التي فقدوا خاللها عائالتهم  

ة  وشردتهم ودمرت أمالكهم وانعكست بشكل سلبي على كافة أوضاعهم المعيشية واالقتصادي
 والقانونية واالجتماعية. 

خرج الالجئون في مخيم "مخيم موريا" الواقع في جزيرة "ميتليني" اليونانية،   باالنتقال إلى اليونان
  29 والذين يشكل الفلسطينيون السوريون والسوريون منهم، النسبة األكبر، في مظاهرة يوم األحد 

وسوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل  أيلول المنصرم، تنديدًا ببطء معالجة ملفات اللجوء
 السلطات اليونانية إضافة إلى انعدام الخدمات ضمن المخيم. 



 

من جانبها قالت مجموعة العمل إن الشرطة اليونانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق  
 خفيفة.  المتظاهرين ما أدى إلى وقوع عدد من اإلصابات بين المتظاهرين وصفت اصاباتهم بال

ووفقًا لمجموعة العمل أن حريق اندلع في عدد من الكرفانات في المخيم اقتصرت أضراره على  
  الماديات.

 
في غضون ذلك يعاني المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في الجزر اليونانية  

نها وبين الدول من ظروف معيشية غاية في القسوة، وذلك بعد أن تم إغالق جميع الطرقات بي
األوربية في وجوههم، وحصرهم في مخيمات مؤقتة وغير مجهزة بأدنى االحتياجات األساسية  
الالزمة الستقبال الالجئين، يضاف إلى ذلك االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات 

 ن هناك.اليونانية ثالثة أضعاف قدرتها االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب شهادات لعالقي

من جهة أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" استمرار العجز المالي 
في ميزانيتها للعام الجاري، حيث أكد المستشار االعالمي لوكالة الغوث في قطاع غزة عدنان أبو  

  89ر إلى مليون دوال 120حسنة على أن العجز المالي الذي تعاني منه "أونروا" انخفض من 
 مليون دوالر.  

األونروا حصلت خالل مؤتمر جمع كبار المانحين لوكالة "أونروا" الذي  أبو حسنة إلى أن وأشار
على هامش اجتماعات الجمعية العامة   من الشهر الجاري  9/  26عقد في نيويورك، يوم الخميس 

لصالح تقديم خدماتها لالجئين  لألمم المتحدة، على تبرعات وتعهدات مالية جديدة لدعم موازنتها، 
 الفلسطينيين. 



 

عنه مسؤول دائرة شؤون الالجئين في   هذا وتتناقض تصريحات عدنان أبو حسنة مع ما إعالن
منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، يوم السبت المنصرم، بأن مخرجات مؤتمر الدول 

، وسيمكنها ذلك من الخروج 2019ة لسنة المانحة لدعم "األونروا"، قد أنهى العجز المالي للوكال
من أزمتها المالية واالستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية واالغاثية لالجئين الفلسطينيين  

 في كافة مناطق عملياتها الخمسة.

 
طالب أهالي مخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين في حلب وكالة األونروا  في الشمال السوري 

ن العائالت األكثر عوزًا، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية واالقتصادية المزرية، بإدراجهم ضم 
 ودمار منازلهم وممتلكاتهم نتيجة الحرب التي نشبت في سورية.  

كما عّبر األهالي عن سخطهم من حالة الالمباالة بمعاناتهم، مطالبين األونروا بمساعداتهم في 
م، وسط انتشار للفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد دفع بدل إيجار المنازل التي أرهقت كاهله 

الغذائية والمحروقات وغيرها، متهمين الوكالة والجهات المختصة بالمماطلة بإعمار المخيم ولو  
   بشكل جزئي، وتوفير الخدمات األساسية فيه.

والسودان،  في سياق غير بعيد نظم وفد من اتحاد الطلبة العرب من دول المغرب، التشاد، اليمن،
  لالطالع  2019/ 09/ 30زيارة ميدانية لمخيم حندرات لالجئين الفلسطينيين شمال سورية يوم 

عن كثب على أوضاع مخيم حندرات، ومعاناة سكانه الذين يعيشون أوضاعًا معيشية مزرية  
نتيجة الحرب التي اندلعت في سورية وانعكاساتها السلبية على كافة أوضاعهم االقتصادية  

 إلنسانية والنفسية.  وا



 

من مباني مخيم حندرات في حلب مدمرة تدميرًا كاماًل   %90وتشير تقديرات األهالي أن حوالي 
وجزئيًا، بسبب المعارك التي اندلعت فيه، واستهدافه من قبل قوات النظام السوري بالصواريخ  

 والبراميل المتفجرة. 


