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 2702: العدد
18-03-2020 

 األونروا تؤجل صرف مساعداتها النقدية لفلسطينيي سورية في لبنان  •

 حريقان بمخيمين للمهاجرين في اليونان يودي أحدهما بحياة طفل •

 "كبار السن األكثر معاناة أمام أفران الخبز في مخيم خان الشيح"



 

 آخر التطورات

اشتكى كبار السن، واألهالي في مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، من التجاوزات المستمرة 
التي يقوم بها عناصر األجهزة األمنية والعسكرية، أثناء حصولهم على مادة الخبز، وذلك لعدم 

دور واألماكن المخصصة لبيع الخبز في فرن الجليل، وتجاوزهم طابور االنتظار، بحجة  التزامهم بال
أنهم عساكر، حيث يقوم هؤالء باختراق الصف كله، ليحصلوا على الخبز دون مشقة أو تعب، 
غير مبالين برجل مسن أو مريض ينتظر منذ ساعات طويلة للحصول على بعض من الخبز  

يث أثار هذا التصرف األرعن حالة من االمتعاض والغضب بين األهالي  لعائلته وأطفاله الصغار. ح
الذين طالبوا الجهات المعنية بإيجاد حل لتلك المشكلة من خالل تخصيص مكان لكبار السن، 
الذين يضطرون لشراء الخبز بأنفسهم، لعدم وجود معيل لهم، أو إعادة تأهيل فرن المنصور في  

 ، وزيادة وزارة التموين مخصصات المخيم من مادة الطحين. المخيم، الذي تضرر بسبب القصف

 
من جهة أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( عن تأجيل صرفها  
للمساعدات النقدية الشهرية التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان، وقالت 

ى هواتف الالجئين، "إنه وتماشيًا مع األوضاع الراهنة واغالق  في رسالة نصية تم ارسالها إل
المصارف، تم تأجيل المساعدات الشهرية لمدة أسبوع، وسيتم إبالغكم بأي مستجدات الحقًا". في 

حسب    27,700هذا السياق وصل عدد الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان حوالي  
عًا إنسانية صعبة على كافة المستويات، وما زاد من مأساتهم،  وكالة االونروا، يعانون أوضا

 ومفاقمتها ما شهدته لبنان من احتجاجات شعبية في اآلونة األخيرة. 

في سياق مختلف قال مراسل مجموعة العمل في اليونان، إن طفاًل توفي وأصيب آخرون جراء  
أضاف المراسل أن الحريق اندلع يوم  اندالع حريق في مخيم للمهاجرين بجزيرة ليسفوس اليونانية. و 



 

اول أمس االثنين في حاويتين يستخدمها المهاجرون، ومن ثم امتد إلى باقي الخيام الموجودة في 
  5500المخيم، منوهًا أن الحريق أسفر عن قضاء طفل من الجنسية األفغانية، وأدى إلى إجالء 

 شخص عن المخيم. 

قًا لمعرفة األسباب الحقيقة الكامنة وراء نشوب الحريق، من جانبها فتحت السلطات اليونانية تحقي 
ألف مهاجر والجئ على جزيرة ليسفوس، وهو عدد يزيد عن الطاقة  20حيث يوجد أكثر من 

 االستيعابية للمخيم. 

 
  20وشهد مخيم "موريا" سلسلة حرائق منذ تطبيق االتفاق بين تركيا واالتحاد األوروبي في 

تيجة المشاجرات بين مجموعات من جنسيات مختلفة داخل المخيم م، وكانت ن2016آذار/مارس 
 المكتظ.

الجئًا فلسطينيًا سوريًا تحت وطأة الخوف وشتى أنواع العنف التي   465هذا يعيش ما يقارب 
في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس اليونانية، نتيجة حالة انعدام األمن وتكرار اندالع الحرائق    هانيواجهو 

حار وأعمال العنف الخطيرة والقتل والطعن والمشاجرات التي أصبحت اعتيادية وشبه  ومحاوالت االنت
يومية، إضافة إلى بطء معالجة ملفات اللجوء، واالكتظاظ الكبير فيه حيث يستقبل المخيم أربعة  

 أضعاف قدرته االستيعابية من الالجئين وذلك بحسب مراسل مجموعة العمل في اليونان. 

مراسل مجموعة العمل في اليونان نبأ اندالع حريق أخر يوم اول أمس  صلة نقلوفي سياق ذي 
في كامب أليونس بمدينة اثينا، إثر ماس كهربائي، منوهًا إلى أن الحريق  16/03/2020االثنين 

 كرفانات لم يسجل فيه حدوث أي إصابات، وإنما اقتصرت أضراره على الماديات.  8الذي نشب في  

أسرة تعاني من    35ت الفلسطينية السورية المتواجدة في مخيم أليونس حوالي  هذا ويبلغ عدد العائال
 ظروف إنسانية قاسية. 


