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 شكوى من اإلهمال وسوء الخدمات يف مخيم خان دنون

 أزمة مياه يف مخيم خان الشيح بريف دمشق  •
 ضبط لحوم فاسدة يف مخيم العائدين بحمص •
 صرم عن العام املن %93انخفاض أعداد املهاجرين إلى الجزر اليونانية بنسبة  •



 

 آخر التطورات

الذي يقع ىلع مسافة   العاصمة    23تتفاقم معاناة سكان مخيم خام دنون  كيلومتر جنوب 

السورية دمشق جراء اإلهمال ونقص الخدمات األساسية فيه، ونقص خدمات الصحة والطبابة،  

األمر   وأسابيع عديدة،  أليام  وحاراتهم  منازلهم  واملياه عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  واستمرار 

 كس ىلع واقعهم الحياتي بشكل سلبي ووصل إلى حد لم يعد يحتمل.الذي انع

 

فيما اتهم األهالي الجهات املعنية والبلدية التي يتبع لها مخيم دنون بالتقصير يف تقديم  

شكوى   بتقديم  قاموا  أنهم  مضيفين  التحتية،  البنى  وخدمات  للمخيم  األساسية  الخدمات 

 لشكاوى.  للبلدية إال أن األخيرة لم تستجب لتلك ا

إلى ذلك يعاني سكان مخيم دنون من أوضاع معيشية صعبة نتيجة غالء األسعار، وانعدام  

 املوارد املالية وانتشار والبطالة وجائحة كورونا التي ألقت بظاللها السيئة عليهم.



 

يف سياق مختلف يشتكي أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من  

ه يف مخيمهم، حيث يضطرون إلى شراء املاء عبر الصهاريج، مما يضاعف من  تفاقم أزمة امليا

 معاناتهم االقتصادية. 

 

وبحسب ما أورده مراسل مجموعة العمل أن أحياء كثيرة داخل املخيم تعاني انقطاع املياه  

 فترات طويلة يف املخيم باستثناء يوم واحد اسبوعيًا يف حال وجد التيار الكهربائي.

ارتفاع املعنية    ومع  الجهات  املخيم  قاطنو  يطالب  املياه،  مشكلة  وتفاقم  الحرارة،  درجات 

 ووكالة األونروا العمل ىلع حل هذه املشكلة بأسرع وقت.   

األهالي وانعدام للموارد املالية وانتشار   يأتي ذلك يف ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها 

 جائحة كورونا التي ألقت بظاللها الثقيلة ىلع السكان.

يف وسط سورية أفادت مديرية الشؤون الصحية بمدينة حمص، أنها ضبطت كميات كبيرة  

من اللحوم الفاسدة غير صالحة لالستهالك البشري يف محلين للقصابة يف مخيم العائدين  

 بحمص. 



 

أطنان من اللحوم الفاسدة،    3وأضافت املديرية إلى أن دوريات الشؤون الصحية صادرت أكثر من  

الكريهة، وبداخلها ديدان،    كغ 3٠٠وحوالي   الروائح  الفاسدة، والتي ينبعث منها  من األحشاء 

 يف محلين للقصابة يف مخيم العائدين. 

 

وبحسب مصادر املديرية تم إتالف كامل الكمية وتعقيم وتنظيف املحلين والشارع، كما نظم  

 لقضاء املختص أصواًل. الضبط الالزم، وتم إغالق املحلين ملدة ثالثة أشهر، وإحالة املخالف إلى ا

الجزر   إلى  الوافدين  انخفاض أعداد املهاجرين  اليونانية،  الهجرة  وزارة  من جهة أخرى أعلنت 

بنسبة   املاضي    %93اليونانية  بالعام  مقارنة  العام  مجموع  2٠19لهذا  ما  وصل  حيث   ،765  

 2٠19، يف حين وصل العام املاضي  2٠2٠مهاجرًا فقط إلى الجزر اليونانية منذ بداية هذا العام  

 مهاجرًا مما يشير إلى تفاوت نسبة كبير بين العامين.  1٠,572وعه ما مجم



 

 

واملعاملة   الالجئين  ملف  مع  اليونان  تعاطي  الدولية  املنظمات  بعض  انتقدت  حين  يف 

القوارب   اعتراض  عمليات  تجاهلت  اليونانية  الهجرة  وزارة  أن  إلى  مشيرة  اتجاههم،  السيئة 

 لى الجزر اليونانية أو حتى بعد وصولهم.  واإلعادة القسرية للمهاجرين قبل وصولهم إ

تهميشهم   نتيجة  قاسية  إنسانية  اوضاع  من  اليونانية  الجزر  املهاجرون يف  ويشتكي  هذا 

لجوئهم   طلبات  تعالج  باتت  التي  اليونانية  الحكومة  قبل  من  عنهم  املساعدات  وانقطاع 

 بشكل بطيء جدا بسبب االعداد الكبيرة لالجئين. 


