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                                 فلسطينية تكابد األمر ين في أثينا            محمد. مسن ةأم 

                                                        اجتماع تنسيقي في عم ان للدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين
 السويد: حملة توقيعات لمنح اإلقامة الدائمة ألصحاب اإلقامات المؤقتة

 رحيل مهاجرين من جزيرة ليسبوس إلى أثينا بعد حصولهم على اإلقامةت

 

 االيتام في مخيم درعا واقع مرير ومستقبل مجهول 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 

 "الجئ فلسطيني يقضي بإطالق نار جنوب سورية"

 



 

 آخر التطورات:

يعاني أبناء مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين من سوء األوضاع المعيشية وشح الموارد وانخفاض 

مستوى دخل الفرد وانعدامه عند بعض الشرائح كاأليتام، حيث وصل عدد العائالت التي باتت  

 .عائالت   9                                                   عائلة فيما بلغ عدد العائالت التي فقدت األب واألم معا   121األب  يتيمة 

                                                                                        ويعيش األيتام من أبناء مخيم درعا ظروفا  معيشية صعبة بعد فقدان المعيل الرئيسي القادر على  

لم شمل اسرته و تأمين المتطلبات والحاجات اليومية ألطفاله، فتوزع االيتام بين عائالت آبائهم  

هم لتقاسم حمل تربيتهم وتأمين متطلباتهم في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة،  وأمهات

                                                                                      يستحيل خاللها ايفاء هؤالء االيتام حقهم الطبيعي بحياة  كريمة بعيدة عن قلة ذات اليد والعوز 

والفقر، لتأتي أزمة انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدوالر، وتلقي بظاللها الثقيلة على أسعار  

اد الغذائية والطبية، األمر الذي زاد في معاناتهم واثقل كواهلهم بالديون المتراكمة طيلة أشهر،  المو 

 .والتي تشهد عليها محال البقالة المنتشرة في المخيم

 



 

وتعتمد غالبية العائالت على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  

بق من حجم مساعداتها المقدمة لالجئين، وقللت من المواد "أونروا" التي قلصت في وقت سا

التموينية في طرود المساعدات الغذائية، كمادة الزيت التي تعتبر من أغلى المواد، حيث وصل 

ليرة، فيما تجاوزت أسعار  1850آالف ليرة، وسعر كيلو السكر  4سعر الليتر الواحد من الزيت 

 .ع الرديءآالف ليرة للنو  5فوط األطفال مبلغ 

                                                                                      وتزداد معاناة االيتام يوما  بعد يوم في مخيم درعا، فمع ازدياد اعمار األيتام تزداد همومهم 

ومعاناتهم، فمن ذا الذي يكفكف دمعهم ويعوضهم ما فقدوه من حنان األم وعطف األب، ومن ذا 

يه وجود                                                                             الذي سيكون حريصا  على ضمان مستقبلهم ورسم طريق حياتهم، في الوقت الذي ينعدم ف

جمعيات مختصة تكفل االيتام وتضمن تأمين احتياجاتهم وتسعى بصدق وأمانة لبناء جيل واعي  

 .بعيد عن االنحراف والسلوكيات الخاطئة

                 عاما  من صعوبات   56تواجه الالجئة الفلسطينية أم محمد البالغة من العمر من جهة أخرى 

 .ثينا، وتعاني من أمراض مزمنةالعاصمة اليونانية أبكبيرة في دار هجرتها الجديدة 

                                                                                  فبعد أن هج رت من مخيم اليرموك بدمشق، اضطرت للهجرة نحو تركيا ثم ركبت "قوارب الموت" 

 ."مع ابنتها للوصول إلى اليونان إلى أن غادرت ابنتها إلى السويد عن طريق معاملة "لم شمل

لكنها تعرضت لسرقة  العودة إلى تركيا، -التي ترفض التصريح عن اسمها-حاولت أم محمد 

 .                                                                             حقيبتها التي تحوي شيئا  من المال وأوراقها الشخصية، األمر الذي يحول دون عودتها

بدورها أوضحت السفارة الفلسطينية في أثينا أن أم محمد ال تستطيع العودة إلى تركيا ألنها 

 .خرجت منها بطريقة غير نظامية، مشيرة أنها ستتابع القضية والعمل لذلك



 

 

 

سورية ولبنان ومصر  في  نالفلسطينيي عقدت الدول العربية المضيفة لالجئين  ية أخرى  من ناح

واألردن اجتماعها التنسيقي صباح الثالثاء، بمقر دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون  

 .المغتربين األردنية، وذلك لبحث أزمة األونروا المالية

 



 

التحضيرات لمؤتمر التعهدات المستمرة في نيويورك لكبار   كما بحث االجتماع التي ترأسته األردن

 .6/2020/ 23المانحين لألونروا المزمع عقده في نيويورك بتاريخ  

وحضر االجتماع الذي عقد على تقنية الفيديو كونفرانس رئيس الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين  

 .لعربية المضيفةالعرب في سورية "علي مصطفى" وعدد من المسؤولين في الدول ا

على   األونروا، مؤكدينوطالب المجتمعون الدول المانحة الوفاء بتعهداتها المالية لدعم وكالة 

 .أهمية الدور الحيوي لها في المنطقة

 

حملة على شبكة االنترنت  سكريفندير   www.skrivunder.com          ظ م موقع نفي سياق مختلف 

 .ألصحاب اإلقامات المؤقتة في السويد  الدائمةلجمع أكبر عدد من التوقيعات لمنح اإلقامة 

ودعا ناشطون فلسطينيون وصفحات إعالمية سويدية للمشاركة في الحملة، حيث سيتم رفعها  

رة الهجرة  دائ في وقت سابق فرضت  ، وللبرلمان السويدي قبل التصويت على قانون اإلقامات 

استبدلت  أن                                                                            السويدية شروطا  صعبة على الالجئين لتحويل إقاماتهم من المؤقتة إلى الدائمة، بعد 

http://www.skrivunder.com/


 

، ومنها: أن يكون لدى الالجئ 2016نظام منح اإلقامة الدائمة للمؤقتة في منتصف يوليو عام 

 .عقد عمل دائم أو عقد صالح لمدة عامين على أقل تقدير

بدأت مجموعات من المهاجرين بالتوجه من جزيرة ليسبوس  مهاجرين وفي ذات سياق الهجرة وال

اخراجهم من برنامج السكن لحصولهم على اإلقامة وحق اللجوء  اليونانية إلى العاصمة أثينا بعد 

 .نفي اليونا 

 

هذا ويلزم القانون اليوناني الحاصلين على إقامة، اخالء السكن الذي خصصه برنامج الحماية  

 .يقاف المساعدة المالية الشهريةلهم، باإلضافة إل

 


