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" هنبشذاث لفلسطينيين ههجرين شوبل سىريت"
"

 األونروا تعلق دوام الوذارس في سىريت
 أزهبث هستورة تالحق الالجئين الفلسطينيين في هذينت حوبة
 تىزيع ألبست هستعولت للوحتبجين في هخين حوبة

آخر التطورات:
السعشية،
ناشج الجئػن فمدصيشيػن في الذسال الدػري وكالة "األونخوا" والجيات الفمدصيشية
ّ
بالػقػف امام مدؤولياتيع ،وإيجاد حمػل ألوضاعيع اإلندانية وضخوف معيذتيع القاسية.

حيث ازدادت سػءًا جخاء قرف قػات الشطام الدػري وروسيا لسشاشق تػاججىع في ريفي ادلب
وحمب ،بالتدامغ مع عسميات عدكخية وتقجم بخي لقػات الشطام والسميذيات السػالية لو ،األمخ الحي
اضصخىع لمشدوح مع أىالي القخى والبمجات الدػرية ،التي كانت تأوي عذخات العائالت الفمدصيشية
السيجخة مغ مشاشق سػرية مختمفة.
وقالت مجسػعة العسل ،إن العجيج مغ العائالت الفمدصيشية تعاني أوضاعًا إندانية كارثية ،وذلظ
الرتفاع عجد الشازحيغ ،الحي يفػق عجد السشازل الستػافخة مسا اضصخ البعس لمسبيت بالعخاء في
ضل أحػال جػية سيئة وبخد قارس.

وأضافت مجسػعة العسل ،أن حػالي ( )250عائمة فمدصيشية ،مقيسة في إدلب وريفيا ،ندحت
مغ مشاشق معخة الشعسان وأريحا وسخاقب في الذسال الدػري ،إلى السشاشق البعيجة عغ القرف
عمى الحجود التخكية.
وتذيخ احرائيات غيخ رسسية إلى أن ( )1488الجئاً فمدصيشياً يقيسػن اآلن في ثالث مشاشق
رئيدية في الذسال وىي مشصقة إدلب وريفيا ومشصقة عفخيغ (غرغ الديتػن) وريف حمب
الذسالي (درع الفخات).
وتزع مجيشة إدلب العجد األكبخ مغ الالجئيغ الفمدصيشييغ و تتػزع ( )819عائمة فمدصيشية في
عجة مشاشق أىسيا إدلب السجيشة التي يقصشيا ( )226عائمة وبمجة أشسو الحجودية ( )152عائمة،
فيسا تقيع في قخية عقخبات ( ) 60عائمة ،ومثميا في بمجة سخمجا ،عمى الحجود مع تخكيا ،بيشسا تقيع
( ) 50عائمة في كل مغ مجيشتي ،معخة الشعسان وأريحا جشػب إدلب وكحلظ في قخية عصاء
الحجودية ،في حيغ تقيع عذخات العائالت األخخى في مجن وبمجات رئيدية كدمقيغ ومعخة مرخيغ
وبشر.
في سياق آخخ ،عّمقت وكالة األونخوا الجوام في السجارس في سػرية التدامًا بقخار و ازرة التخبية
والتعميع بدبب مخض كػرونا ،ابتجاء مغ يػم الدبت  14/3/2020ولغاية يػم الخسيذ السػافق
 ،2/4/2020وسيتع اتخاذ إجخاءات الػقاية الرحية.

وأعمغ في سػرية تعميق الجوام في الجامعات والسجارس والسعاىج التقانية العامة والخاصة لجى
كافة الػ ازرات والجيات السعشية ،واتخاذ اإلجخاءات الالزمة لتعقيع وحجات الدكغ الجامعي بسا
يزسغ تػفخ شخوط اإلقامة الرحية لمصالب،
وإيقاف كافة الشذاشات العمسية والثقافية واالجتساعية والخياضية والتي تتصمب تجسعات أو حذػدًا
بذخية ،والتذجد في تصبيق مشع تقجيع الشخاجيل في السقاىي والسصاعع ،وإغالق صاالت السشاسبات
العامة واعتساد خصة تعقيع لػسائل الشقل الجساعي.
ىحا ولع يدجل إصابات في مخض الكػرونا وسط الالجئيغ الفمدصيشييغ في سػرية ،مع اإلشارة
أن الشطام الدػري يتكتع عمى وجػد إصابات في السخض بيغ السجنييغ.

في مجيشة حساة ،يذكػ سكان السخيع والسجيشة مغ أزمات مدتسخة وججيجة تالحقيع كل يػم ،وقال
ناشصػن "إن األىالي لع تشتو مغ أزمة السحخوقات والبخد والسعاناة فييا حتى واجيتشا أزمة الغاز
ورسائمو واألخصاء الفادحة فييا" ،وأضافػا "ما إن انتييشا مغ الغاز حتى بجأنا بالدكخ والخز الحي
أصبح عمى البصاقة الحكية أيزاً ،ولع ندتسمو حتى اليػم ،لتبجأ أزمة اإلنتخنت والباقات والدخعة.

يأتي ذلظ بعج شكاوى أىالي مخيع العائجيغ لالجئيغ الفمدصيشييغ بحساة مغ رداءة الخبد وحجع
الخغيف الرغيخ إضافة لشقز وزن الخبصة ،فيسا يعاني سكان السخيع مغ أوضاع إندانية
ومعيذية قاسية جخاء الحخب الجائخة في سػرية ،حيث خدخ معطع الالجئيغ عسميع وأصبحػا
يعتسجون عمى السداعجات السقجمة.

إغاثيًا بجأت مجسػعة "البخ والخجمات االجتساعية" بسخيع حساه في سػريا ،بتػزيع مالبذ
مدتعسمة لمسحتاجيغ ،مغ أبشاء السخيع ،ويدتسخ فتح باب التػزيع ،ليػميغ متتالييغ ،ىسا الجسعة
والدبت في مقخ الجسعية.

وقال مخاسل مجسػعة العسل ،أن العجيج مغ العائالت ،تذتكي العػز والفقخ ،نتيجة األوضاع
االقترادية الرعبة ،خاصة مع تخاجع صخف الميخة الدػرية ،وتجني مدتػى السداعجات التي
تقجميا وكالة "االونخوا".
وتججر اإلشارة الى ان مخيع حساه في سػريا يحػي  7آالف مغ الالجئيغ الفمدصيشييغ ،وحػالي
2000ميجخفمدصيشي مغ عجة مشاشق.

