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 2609: العدد

 "غرق الخيام وسوء الخدمات في جزيرة كوس اليونانية يفاقم معاناة الفلسطينيين من سورية"

 أزمة غاز تضاف إلى أزمات عديدة يعاني منها سكان مخيم الحسينية  •

 وفد من األمم المتحدة يزور مخيم النيرب في حلب  •

 النمسا تقدم مليوني يورو لدعم الالجئين الفلسطينيين في سورية  •

 توزيع مالبس شتوية على الطلبة الفلسطينيين المهجرين في صحنايا  •

16-12-2019 



 

 آخر التطورات

قدوم اشتكى الالجئون الفلسطينيون في جزيرة كوس اليونانية من غرق الخيام بفعل األمطار و 
 فصل الشتاء، وسوء الخدمات المقدمة لهم األمر الذي يزيد من معاناتهم. 

ويواجه الالجئون ظروفًا معيشية صعبة وبطء إجراءات اإلقامة ومنحهم أذونات للتنقل في البالد 
الجئ فلسطيني من   200بشكٍل حر، وقال مراسل مجموعة العمل إن المهاجرين وبينهم أكثر من 

يضًا من سوء كبير في اإلدارة والخدمات المقدمة سواء كانت الصحية أم الخدمية  سورية، يعانون أ
 أو اإلغاثية، وعدم توفر أماكن مناسبة للسكن، وانقطاع الكهرباء والماء عن المخيم.   

هذا وتعاني الجزر اليونانية من االكتظاظ الكبير فيها حيث تستقبل تلك المخيمات اليونانية ثالثة  
 االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب شهادات لعالقين هناك.   أضعاف قدرتها

 
أالف الجئ، بينهم عائالت   4ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي 

وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في 
 صاالت كبيرة أو كرافانات.

ى أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من أزمة في في سورية، اشتك
الحصول على مادة الغاز المنزلي، وقال أحد أبناء المخيم أن العشرات من أهالي المخيم اضطروا 

 للوقوف ألكثر من أربع ساعات للحصول على أسطوانة غاز دون نتيجة. 

از الموزع وبالسعر الذي يحدد من قبلهم، وأضاف أن تجار األزمات يتحكمون بموعد وكمية الغ
 عالوة على أن أقارب والمقربين من هؤالء التجار لهم الحظ األوفر بالحصول على الغاز.



 

وطالب المعنيين بضرورة وضع حّد للظلم وضبط األسعار وتحديد مسبق لمكان وموعد تسليم  
 الغاز، ومعاملة الناس بشكل متساوي دون تمييز. 

 
مات يعيشها الفلسطينيون في المخيم من نقص الخدمات وتردي البنى التحتية، يأتي ذلك وسط أز 

ال سيما شبكة الطرق واإلنارة والنظافة والمياه، وتراكم النفايات في حارات وأزقة مخيمهم، ومشكلة  
 عدم توفر المياه وانقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة.

ثاء، وفد من ممثلي صندوق األمم المتحدة للسكان مخيم  إلى شمال سورية، حيث زار يوم الثال
النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب، وترأس الوفد المديرة التنفيذية "فابريزيا فالشيوني" و منسق  

 البرامج الدولي "غاريك هاربيتزيان" وفريق من "مشروع شمس"، 

ت العمل في "مشروع شمس" وهدفت الزيارة بحسب ما أعلن عنه، البحث في تطوير استراتيجيا
الذي يعمل منذ قرابة تسعة أشهر لتمكين المرأة، وبحث استمراريته بما يخدم المجتمع واإلطالع  

 على خدمات المشروع وقياس أثرها على المستفيدات.

 



 

والتقى الوفد في زيارته بمستفيدات المركز خالل جلسات التوعية والتدريبات المهنية والنادي  
يق الحوار، وتم تقييم خدمات المركز ومدى مالئمتها الحتياجاتهم، وسّلطت الرياضي وعن طر 

المستفيدات بدورهن الضوء على خدمات جديدة وأخذ الوفد اقتراحاتهم على محمل الدراسة 
 المستقبلية. 

جهاز إنارة على   25وتابع الوفد جولته في المخيم وشوارعه خالل مبادرة "نّورها"، حيث تم توزيع 
  16لتعزيز اإلضاءة الليلية والتقليل من األسباب الُمساِعدة للتحرش، وذلك ضمن حملة زقاق  25

 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي. 

إلى ذلك، وقعت الحكومة النمساوية اتفاقية مع وكالة األونروا تقّدم من خاللها مليوني يورو دعمًا  
 جل األزمة اإلقليمية السورية.من أ 2019لمناشدة الوكالة الطارئة لعام 

وقالت الوكالة إن التبرع سيعمل على دعم برامج المساعدة النقدية التي تقدمها األونروا لالجئي  
الجئ  ألف  20فلسطين األشد عرضة للمخاطر في سورية، والمساعدة في ضمان أن أكثر من 

 على تلبية احتياجاتهم األساسية.  قادرين

 

 لجان عمل أهلي

( كرتونة  175هيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب بالتعاون مع وكالة األونروا ) وزعت ال
 مالبس أطفال شتوية على الطلبة الفلسطينيين المهجرين إلى صحنايا بريف دمشق.

هذا ويعيش مئات الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم اليرموك ومناطق أخرى في منطقة  
صحنايا أوضاعًا معيشية صعبة جراء ارتفاع أسعار إيجار المنازل وغالء األسعار، واستمرار 

 تهجيرهم من منازلهم. 


