
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2622 العدد
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 "وانتهجير انمعاواة رغم يتفىقىن انسىري انشمال في فهسطيىيىن طالب "

" 

 انمساعذاث شح يشكىن" وميت انميت" مخيم في سىريت فهسطيىيى 

 صيذا في األووروا مذير تسور انمهجريه معاواة نجىت 

 انهجىء طانبي تىزيع إعادة بهذف انهجرة وزارة عمم تفعيم تعيذ انيىوان 



 

 التطورات خرآ

 أمام حائلً  لمعيش تصمح ال ميترئة خيام في والعيش الحال وضيق التيجير ظروف تقف لم

 ونيل والتفوق والدراسي العممي التحصيل من السوري الشمال إلى الميجرين الفمسطينيين الطمبة

 من عيسى أمل اليرموك مخيم ابنة نالت حيث  الفصمية، االمتحانات نتائج في األولى المراكز

 لمعام األول الفصل امتحان نتائج في امتياز تقدير عمى العممي الفرع الثانوي الثالث طلب

 فلح ةآي الطالبة من كل حقق فيما ،0911 من 0011 بمجموع ،9191 -9102 الدراسي

 اليرموك مخيم أبناء من االبتدائي، الرابع الصف فلح كنان والطالب االبتدائي، الثالث الصف

 .أعزاز في الخطاب ابن عمر مدرسة في الفصمّية االمتحانات في لتفوقيما امتياز شيادتي عمى

 

 نتيجة التعميم، من أطفاليا حرمان من السوري الشمال في الفمسطينية العائلت تشتكي ذلك إلى

 لمنزوح أجبروا التي الجديدة المجوء مراكز في الحياة مقومات أدنى توفر وعدم القسري تيجيرىم

 . إلييا



 

 بتحمل األونروا واليرموك الشيح خان مخيمي من الميجرة الفمسطينية العائلت طالبت جانبيم من

 المستمزمات وارسال سورية شمال في التعميمية العممية تبني عمى والعمل أبنائيم اتجاه مسؤولياتيا

 .مسؤولياتيا تحت ينطون كونيم ألطفاليم، التعميمية

 إلى ميجرة سورية فمسطينية عائلت من العمل لمجموعة عديدة رسائل وصمت أخرى جية من

 كافة عمى اإلنسانية أوضاعيم سوء فييا تشكو لبنان، جنوب صيدا بمدينة ومية المية مخيم

 مالية، موارد توفر وعدم بينيم البطالة انتشار نتيجة واالجتماعية، واالقتصادية الحياتية المستويات

 .ليم المساعدات تقديم وعدم الخيرية والجمعيات اإلغاثية المؤسسات وتجاىل

 

 مساعدات أي توزيع وعدم التيميش من ومية المية مخيم في السورية الفمسطينية العائلت وتعاني

 لبنان يشيدىا التي المتيورة األوضاع ويفاقميا مأساتيم من يزيد وما طويمة، أشير منذ ليم إغاثية

 .المبنانية األراضي عمى بالعمل ليم السماح وعدم الحالي الوقت في



 

 منسيين ومية الميو مخيم في سورية فمسطينيي أن العمل لمجموعة اللجئات إحدى أكدت بدورىا

 إلى مؤخراً  وصمت التي اإلغاثية الحملت أن مضيفة واإلغاثية، الغذائية المساعدات من تماماً 

 السوريين الفمسطينيين حساب تحسب لم الفمسطينية بتوزيع المساعدات في المخيمات وقامت لبنان

 . وميو الميو مخيم في القاطنين

 إبراىيم  الجاري يناير01 األربعاء يوم الميجرين معاناة لجنة من وفد زار صمة ذي سياق في

 جرى حيث  لبنان، جنوب صيدا بمدينة األونروا وكالة مكتب في يداص منطقة مدير الخطيب

 إنسانية أوضاع من يعانون الذين لبنان، في السوريين الفمسطينيين اللجئين أوضاع بحث

 عمى سمبي بشكل انعكست والتي لبنان، تشيدىا التي األوضاع نتيجة قاسية وقانونية واقتصادية

 .  والمعيشية االقتصادية أوضاعيم

 

 جذرية حمول بإيجاد الخطيب بالدكتور ممثمة األونروا الميجرين معاناة لجنة طالبت جانبيا من

 لفمسطينيي المقدمة النقدية مساعداتيا دفع عمى والعمل القاصرين، لألطفال المقدمة لممساعدات



 

 االنييار بسبب وذلك المبنانية، الميرة عن عوضاً  األمريكي بالدوالر وطعام ايواء كبدل سورية

 الغذائية المواد جميع وارتفاع األسعار غلء إلى أدى ما الدوالر، أمام الميرة شيدتو التي الكبير

 القانونية واألوضاع الثبوتية األوراق مشكمة لحل األونروا المجنة دعت كما والمحروقات، والطبية

 . واإلقامات المخيمات دخول وتصاريح

 التي لممشاكل حل إليجاد جيودىا كافة ستبذل الغوث وكالة أن الخطيب الدكتور أكد جيتو من

 خلل من سورية فمسطينيي لمساعدة دائم بشكل سعت األونروا أن عمى مشدداً  طرحيا، تم

 .  الماضية السنوات في أطمقتيا التي النداءات

 قامت كما حميا، عمى أشير ستة بعد اليجرة، وزارة عمل إعادة اليونانية الحكومة قررت ذلك إلى

 إلى الرامية جيودىا لدعم وذلك لميجرة، وزيرا ميتاراكي، نوتيس السابق، العمل وزير نائب بتعيين

 البر إلى الجزر عمى المكتظة المخيمات من المجوء وطالبي المياجرين آالف توزيع إعادة

 .الرئيسي

 



 

 وانقطاع يميشيمت  نتيجة قاسية إنسانية اوضاع من اليونانية الجزر في المياجرون ويشتكي ىذا

 جدا بطيء بشكل لجوئيم طمبات تعالج باتت التي اليونانية الحكومة  قبل من عنيم المساعدات

 .للجئين الكبيرة االعداد بسبب

 اليونان في سورية من الفمسطينيين اللجئين لعدد رسمية إحصائية أي غياب من الرغم وعمى

 الجزر في يتواجدون غالبيتيم الجئ آالف 4 من بأكثر أعدادىم يقدرون ناشطون أن إال والجزر

 وأطفال عائلت بينيم اليوناني، البر وعمى"  كوس - ليروس - خيوس - متميني - لسبوس"

 صاالت في واآلخر خيم في يسكن بعضيم اللجئين مخيمات عمى يتوزعون ومسنون، ونساء

 .كبيرة


