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 العدد 3122

" فلسطينياً إلى مخيم حدودي 26صربيا ترّحل مئات المهاجرين بينهم  " 

 اتهامات لألونروا بتأخير صرف مساعدتها لفلسطينيي سورية بلبنان •

 يون جنوب سورية يشكون نقص الخبزالفلسطين •

 عدوى جلدية تصيب عدداُ من النازحين في مخيمي دير بلوط والمحمدية •

 م موريا في اليونان عاصفة قوية تضرب مخي •



 

 آخر التطورات 

أفادت مصادر خاصة لمجموعة العمل، أن قوات الشرطة الصربية شنّت حملة على مجموعة من   

مهاجر غير نظامي بينهم أكثر    700الفنادق في مدينة سومبور شمال غرب البالد، واعتقلت حوالي  

 الجئ فلسطيني من سورية.  26من 

 

حافلة للمهاجرين،  11الشرطة الصربية جهزت    جرين، إنوقال الجئ فلسطيني من مجموعة المها 

وأجبرتهم على صعود الحافالت وتوجهت بهم إلى الحدود المقدونية، ويرافقهم عدداً من السيارات 

 التابعة للشرطة، وتم إيداعهم في مخيم للمهاجرين. 

رف  طلة في صفي سياق مختلف، اتهم ناشطون فلسطينيون في لبنان، إدارة وكالة األونروا بالمما 

المستحقات المالية الشهرية لالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في لبنان، ما يزيد أوضاعهم  

 المعيشية بؤساً ومعاناة في ظل جائحة كورونا واإلغالقات المستمرة في لبنان. 

من صندوق   المقدمة  المساعدات  للوكالة بصرف  المالية  لألزمة  أن ال عالقة  الناشطون  وأشار 

برنامج  الغذاء العالمي، محملين فئة من مسؤولي الوكالة مسؤولية التأخير  ن األوروبي واالستئما

 واالستفادة من الفوائد المكتسبة من المصارف كلما طالت مدة اإليداع.



 

ويواجه الالجئون الفلسطينيون من سورية في لبنان اوضاعاً كارثية، جراء األزمات المعيشية التي   

بهم، وغ  المتعصف  لتقديم ياب  الغوث األونروا  إدارة وكالة  الحقوقية واإلنسانية وتجاهل  نظمات 

 المساعدات بشكل أفضل.

في جنوب سورية، اشتكى الالجئون الفلسطينيون من نقص في مادة الخبز، وخاصة في ريف درعا  

متقطع    الغربي، وأغلقت العديد من المخابز أبوابها بسبب نقص الطحين، وتعمل مخابز أخرى بشكل

ليوم أو يومين، وقد يستمر اإلغالق أليام متتالية، األمر الذي انعكس على المواطنين وفرض عليهم  

 أزمة جديدة في الحصول على الخبز إلطعام عائالتهم. 

هذا وتأتي أزمة الخبز بالتزامن مع توتر الوضع األمني بين قوات النظام ومجموعاته الموالية من   

ي المعارضة، وتضييق النظام الخناق على عدد من مناطق  سابقة فجهة، ومجموعات وعناصر  

 الجنوب لتسليم مطلوبين أو ترحيلهم على الشمال السوري.

من الجنوب إلى شمال سورية، أفادت مصادر طبية في مخيمي دير بلوط والمحمدية، بانتشار عدوى  

معتقلين سابقين جلدية فطرية بين عدد من النازحين في المخيمين، مشيرة أن مصدر العدوى من  

انتقلت إلى عائالتهم وعائالت  في سجن جندريس سيئ السمعة في ريف عفرين الغربي، ومنهم 

 نهم أطفال. أخرى بي 

 



 

وأضافت المصادر، أن العدوى تسبب طفحاً جلدياً على أجزاء مختلفة من الجسم، وحكة شديدة،  

بسبب األوضاع السيئة يعمد أكثر  وعالجها مكلف جداً بالنسبة للنازحين ويحتاج مدة عالج طويلة، و

 المصابين الستدانة المال لتأمين الدواء.

معنية، بضرورة التحرك لتعويض العائالت المتضررة، وتوفير  وطالب أبناء المخيمين الجهات ال 

داخل سجن جندريس وعدم   بينهم، والتأكد من إجراءات السالمة  الدواء الالزم للحد من انتشاره 

 اخله.إصابة المحتجزين د 

الهجرة، ضربت عاصفة قوية ترافقت مع أمطار غزيرة ورياح شديدة مخيم  بالعودة على ملف 

جزيرة ليسبوس اليونانية، ما أدى إلى تضرر خيام المهاجرين وتطاير بعضها،    موريا الجديد في

وتحول إلى مستنقع وطرق موحلة يصعب التحرك خاللها، مما يزيد من بؤس المهاجرين ومعاناة  

 هم، حيث يفتقر المخيم إلى أبسط مقومات الحياة والحماية لساكنيه. لجوئ

معيشية صعب  الجزر ظروفاً  االستيعابية  وتعاني مخيمات  قدرتها  الالجئين  أعداد  تتجاوز  ة حيث 

بستة أضعاف، في حين قدرت إحصائيات غير رسمية عدد فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي  

 ( الجئ. 4000)

 


