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 2710: العدد
26-03-2020 

 األونروا في سورية تعدل مكان وموعد استالم مساعداتها النقدية.  •

 حمالت توعية وتعقيم في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بريف دمشق للحماية من كورونا  •

 اشتباكات بين المهاجرين في جزيرة كوس •

 "لليوم العاشر على التوالي مخيم خان الشيح بال مياه"



 

 آخر التطورات

اشتكى أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق، من انقطاع مياه الشرب عن منازلهم وحاراتهم، منذ 
ية، ويعرض حياتهم للخطر، في ظل عشرة أيام، األمر الذي يضاعف معاناتهم المعيشية واالقتصاد

 انتشار جائحة كورونا.

بدورهم طالب سكان المخيم الجهات المعنية والمختصة، بضرورة إعادة ضخ المياه إلى منازلهم، 
وعدم قطعها نهائيا، خاصة في هذه اآلونة التي هم بحاجة ماسة للمياه من أجل النظافة، ومواجهة 

 .١٩فيروس كورونا كوفيد 

 
ل مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح، إن العديد من األسر ال تمتلك القدرة في حين قا

على شراء المياه من الصهاريج، لسوء أوضاعها المادية، وانتشار البطالة، وعدم وجود دخل مادي 
ثابت، مشيرًا إلى أن سكان المخيم كانوا قد أطلقوا العديد من المناشدات، لتحسين أوضاعهم 

 وتأهيل البنى التحتية للمخيم.المعيشية، 

من ناحية أخرى أجرت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( بعض التعديالت على 
 مكان وموعد استالم المساعدات المالية المقدمة لالجئين الذين لم يستلموا مساعداتهم النقدية بعد.

جوال، لالجئين الفلسطينيين، أن تأخرها في وأكدت وكالة الغوث، عبر رسائل نصية أرسلتها عبر ال
صرف مساعدتها النقدية، سببه اغالق بعض فروع بنك بيمو، التي تتعامل معه، نتيجة اتخاذها 

 اجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا.



 

وشددت األونروا، على أنها سترسل رسائل نصية جديدة، للعائالت التي استلمت رسالة سابقة، ولم 
م المساعدة النقدية، لتحدد فيها موعد ومكان االستالم الجديد، موضحة أنه تم االتفاق مع بنك تتسل

 بيمو على تسليم المساعدة المالية لألسر المقيمة في حلب بنفس الموعد المحدد سابقًا.

في سياق منفصل انطلقت خالل األيام القليلة الماضية، حملة تعقيم وتوعية، في عدد من مخيمات 
 جمعات لالجئين الفلسطينيين في دمشق وريفها، للوقاية من فايروس كورونا المستجدوت

ونقل مراسلو مجموعة العمل في المخيمات، أن سيارات محملة بمواد تعقيم، جابت شوارع المخيمات، 
 وقامت برش المحال التجارية، واألزقة من خالل متطوعين من أبناء المخيمات.

 
على الحملة، إنها تأتي تماشيًا مع السياسة العالمية، والجهود المبذولة  من جانبهم، قال القائمون 

 لمكافحة انتشار كورونا، والحد منها.

وشملت هذه الحملة كاًل من مخيمات خان الشيح وخان دنون وجرمانا والسيدة زينب التي تعاني 
 ر والبطالة.كغيرها من المخيمات ظروفًا اقتصادية وصحية سيئة، باإلضافة النتشار الفق

في نفس السياق قام متطوعون فلسطينيون في مخيمي الوافدين والرمدان بريف دمشق بحملة تعقيم 
لشوارع المخيمين ومتابعة تعقيم المنازل السكنية، كما تم تعقيم مركز شرطة مخيم الوافدين ومحالت 

 الخضار والبقاليات في مخيم الرمدان وتعقيم وسائل النقل العامة.

لمبادرة ضمن حمالت تستهدف المخيمات الفلسطينية بسورية التخاذ اإلجراءات الوقائية تأتي ا
والتدابير االحترازية الالزمة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة النتشار وباء كورونا وتحصين 

 بيئة السـالمة العامـة.



 

عنيفة بالعصي وباألسلحة من جانب أخر، أفاد ناشطون في جزيرة كوس اليونانية حصول اشتباكات  
الحادة بين مهاجرين فلسطينيين وآخرين من أصول أفريقية، محملين السلطات اليونانية المسؤولية 

 بسبب اكتظاظ المهاجرين.

وأضاف الناشطون أن المهاجرين يواجهون ضغوطًا نفسية كبيرة لسوء أوضاع الجزيرة، وسوء 
ناتهم، يضاف إلى ذلك الخوف من فيروس كورونا الخدمات المقدمة لهم األمر الذي يزيد من معا

 والحجر الصحي.

ويواجه الالجئون ظروفًا معيشية صعبة وبطء إجراءات اإلقامة ومنحهم أذونات للتنقل في البالد 
( الجئ فلسطيني 200بشكٍل حر، وقال مراسل مجموعة العمل إن المهاجرين وبينهم أكثر من ) 

ير في اإلدارة والخدمات المقدمة سواء كانت الصحية أو من سورية، يعانون أيضًا من سوء كب
 الخدمية أو اإلغاثية، وعدم توفر أماكن مناسبة للسكن، وانقطاع الكهرباء والماء عن المخيم.

أالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في   4ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي  
" بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون، كوس -ليروس  -خيوس  -متليني  -الجزر "لسبوس 

 ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.

 


