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 محاوالت التصدي لــ كورونا في مخيمات الشمال السوري •

 تشكيل فريق تطوعي في مخيم السيدة زينب لمواجهة كورونا •

 األونروا تصرف المساعدة المالية لفلسطينيي سورية في األردن •

 "اتهامات لألونروا والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين في سورية بالتقصير في مواجهة كورونا"



 

 آخر التطورات

انتقد عدد من الناشطين وكالة "األونروا"، والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، بسبب التأخر 
، متهمين إياهما بإجراء حمالت تعقيم 19جد" كوفيد والتقصير في مواجهة فايروس "كورونا المست

وتنظيف واتخاذ تدابير وقائية، واحترازية شكلية وبأدوات بدائية بسيطة ال تجنب سكان المخيمات 
 الفلسطينية في سورية خطر هذه الجائحة.

ار من ناحيته قال أحد العاملين في الحملة متهكمًا: " كيف لمضاد البعوض أن يستخدم لمنع انتش
فايروس كورونا"، وذلك في إشارة منه لألدوات واإلجراءات االحترازية التي تستخدمها الوكالة والهيئة 
العامة لالجئين الفلسطينيين العرب في مكافحتهما لفايروس كورونا، واصفُا تلك اإلجراءات بغير 

 الكافية وليست بالمستوى المطلوب أمام التحدي الراهن.

ونروا"، بالتعاون مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، بدأت منذ عدة هذا وكانت وكالة "األ
أيام حملة تعقيم وتنظيف، شملت جميع المخيمات الفلسطينية في سورية، ضمن اإلجراءات 

 .19االحترازية، والوقائية لمنع تفشي فايروس "كورونا المستجد" كوفيد 

 
ة دعوات في وقت سابق، وطالبوا بحزمة إجراءات وتدابير يشار أن الالجئين الفلسطينيين، رفعوا عد

وقائية، باإلضافة لمساعدات مادية وعينية بعد تراجع أوضاعهم المعيشية بسبب انتشار وباء 
 كورونا.



 

من جانب آخر، انطلقت في مخيمات الشمال السوري، حملة تعقيم وتوعية بفايروس كورونا المستجد 
 عيشية المتردية التي يعيشها سكان الخيام الُمهجرين.في ظل األوضاع الم 19"كوفيد 

وأوضح أحد العاملين بالقطاع الصحي في شمال سوريا، أن الحملة تأتي بسبب المخاوف المتزايدة، 
من وصول فايروس كورونا الى المخيمات، ما يشكل كابوس حقيقي وسيناريو كارثي، والذي يعد 

 تية، وافتقار المراكز الطبية الى أبسط مقومات الخدمة.اهم أسبابه االكتظاظ، وتردي البنى التح

وأفاد مراسل المجموعة في إدلب، أن العشرات من العائالت الفلسطينية المتواجدة في مخيمات 
الشمال تعاني، أوضاعًا إنسانية كارثية، باإلضافة لتردي األوضاع المعيشية، واالقتصادية، في 

 العناية الصحية.ظل نقص حاد للمساعدات اإلنسانية، و 

 
وكان المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري قد أطلقوا عدة نداءات لتحسين أوضاعهم المعيشية 
 الصعبة منذ وصولهم لمخيمات الشمال بعد أن أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات.

الفلسطينيين عن مبادرة في ريف دمشق، أعلن متطوعون فلسطينيون في مخيم السيدة زينب لالجئين  
 شبابية لمواجهة وباء كورونا وزيادة وعي األهالي بالمرض.

وقال المتطوعون إن فكرة فريقهم "الكريات البيض" مستوحاة من فريق الكريات البيض في مخيم 
 جرمانا، ودعوا الشباب إلى التطوع لخدمة المخيم من خالل العمل والمشاركة لمواجهة المرض.

 5أن مخيم جرمانا لم ينخرط مباشرًة باألحداث الدائرة في سورية، واستقبل أكثر من الجدير ذكره 
آالف عائلة نازحة من أبناء المخيمات الفلسطينية خاصة من أبناء مخيم اليرموك والحسينية والسيدة 

 زينب وسبينة والذيابية.



 

المالية لالجئين  في األردن، أعلن ناشطون فلسطينيون أن وكالة األونروا صرفت المساعدة
 دينار أردني لكل فرد من أفراد العائلة. 53الفلسطينيين من سورية في األردن، بمعدل 

وأشار الناشطون أن المبالغ أودعت في البنك األهلي ويستطيع مستحقوها السحب من الصرافات 
 . 2020/ 4/ 20اآللية، منوهين على ضرورة السحب كاماًل قبل تاريخ 

لألزمة السورية التابع  لالستجابةاإلقليمي  االئتمانيات بدعم من الصندوق وُتوزع هذه المساعد
 األوروبي )مدد( ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. لالتحاد

وشّدد الناشطون على ضرورة تجنب األماكن المزدحمة بشكل عام، وارتداء قفازات عند السحب 
الشخص الذي يستخدم جهاز الصراف اآللي، وتعقيم  والمحافظة على مسافة متر على األقل من

 اليدين بالمعقم أو غسلهما جيدًا.

بشأن  2020وكانت األونروا قد أعلنت في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 
من األسر الفلسطينية السورية في األردن بحاجة إلى المساعدة،  %100أزمة سوريا اإلقليمية" أن 

بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم االقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار  وذلك
 البطالة في صفوفهم.

 


