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 فضائية فلسطينية تطلق حملة إلغاثة الفلسطينيين في سورية •

 األونروا تجدد مطالبها لتغطية احتياجات الالجئين في مواجهة كورونا •

 مفوضية الالجئين تدعو أوروبا إلنقاذ المهاجرين من الغرق •

 "صعوبات كبيرة لتأمين الخبز والماء في مخيم اليرموك"



 

 آخر التطورات

يعاني الالجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك من صعوبات كبيرة لتأمين الحاجيات األساسية 
 ات للتدفئة أو لصنع الطعام.كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروق

وناشد األهالي في المخيم الجهات المختصة بتوزيع الخبز والماء لصعوبة تأمينهما، حيث ال توجد 
مواصالت لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات األولية، إضافة إلى لزوم المنازل خوفًا من 

 فيروس كورونا.

سسات الفلسطينية باالهتمام بهم وتقديم الرعاية الصحية وطالب األهالي األونروا والفصائل والمؤ 
واالجتماعية والخدمية، وضرورة فتح مستوصفات طبية وتوفير األدوية الالزمة، ورّش المبيدات 

 واألدوية لعدم انتقال األمراض.

 
وتوجد في مخيم اليرموك العشرات من العائالت واألطفال، وهم موزعون على عدة أحياء )حي 

 (.ظواحسان كم الما -حي سبع السباعي -حيفا -التقدم -عين غزال -الجاعونه

من ناحيتها أطلقت فضائية "فلسطين اليوم" بالتعاون مع الهيئة الخيرية حملة "تكافلوا" إلغاثة 
الالجئين الفلسطينيين في سورية، للتخفيف من معاناتهم بسبب وباء كورونا وآثاره السلبية على 

 اس.الحياة المعيشية للن

ودعت "الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني" المؤسسات والهيئات اإلغاثية واإلنسانية 
والميسورين وكل من هو قادر للمساهمة والمشاركة في هذه الحملة، مشيرة أنها ستنطلق يوم الخميس 

 الساعة الواحدة بعد الظهر عبر فضائية "فلسطين اليوم". 2020نيسان  9



 

ألف الجئ فلسطيني في سورية أوضاعًا صعبة بسبب تدهور االقتصاد  400ويعيش أكثر من 
والتهجير وقلة مواردهم المالية وضعف المساعدات المقدمة لهم، والتي ازدادت سوءًا مع الحجر 

 الصحي بسبب فيروس كورونا.

على صعيد آخر أعلنت وكالة االونروا على لسان الناطق باسمها "سامي مشعشع " انها حصلت 
مليون دوالر كانت قد طلبته لتغطية احتياجات 14مليون دوالر من أصل مبلغ قيمته    4لى أقل من  ع

الالجئين في مواجهة جائحة كورونا، كما قامت بتدوير المبالغ الموجودة لديها، لسد احتياج 
المخيمات األساسية، من معقمات ومواد تنظيف وسلل غذائية، وأدوية ألصحاب األمراض المزمنة، 

 ي عدد من مخيمات لبنان وسوريا وقطاع غزة.ف

نيسان الجاري، بالتنسيق بين األردن،  15وأوضح مشعشع أن "االونروا" بصدد عقد اجتماع يوم 
، مبينًا حجم األوضاع الكارثية 19والسويد لحث الدول على دعم االونروا لمواجهة فايروس كوفيد 

 اصاًل قبل الجائحة.التي ال يثيرها اإلعالم وتعيشها مخيمات سوريا 

 
مليون  270يشار أن األونروا أطلقت نداء سابق مع بداية جائحة كورونا، بينت فيه حاجتها لمبلغ 

دوالر إلدارة خدماتها الطارئة في سوريا، التي يعيش فيها قرابة نصف مليون الجئ، يفتقرون ألبسط 
اتهم التي دمرتها الحرب الدائرة في مقومات الحياة وأساسياتها، ويعاني ثلثهم مرارة النزوح عن مخيم

 سوريا.

من جهة أخرى دعت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، على لسان ممثل المفوضية 
في ألمانيا، فرانك رموس  االتحاد األوروبي لبذل المزيد من الجهد  إلنقاذ المهاجرين من الغرق في 

لخطر لوحدهم، بعد تدشين االتحاد األوروبي عملية "إيريني" البحر المتوسط، وعدم تركهم في براثن ا



 

الجديدة مطلع شهر نيسان الجاري لمراقبة الحظر األممي على توريد أسلحة إلى ليبيا وليس إلنقاذ 
المهاجرين، وأن اإللزام المنصوص عليه في القانون البحري الدولي، هو إنقاذ األشخاص الذين 

 ي على االتفاقية "ايريني" آنفة الذكر.يواجهون خطرًا في البحر، يسر 

الجئًا فلسطينيًا منذ بداية  57يشار ان "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وثقت قضاء 
 أثناء محاوالتهم الفرار والهجرة من جحيم الحرب في سوريا. 2011عام 

 
 


