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"األوًروا تستٌكر هقتل أحذ هىظفيها بقصف الٌظام في سىرية"
"

 شكىي هي استورار اًقطاع الكهرباء في هخين خاى دًىى
 أهالي هخين الحسيٌية يشتكىى اًتشار الكالب الضالة وأكىام القواهة
" األوًروا" بحاجة  41هليىى دوالر لوكافحة اًتشار كىروًا
 تىزيغ بؼض الوساػذات ػلً فلسطيٌيي سىرية بلبٌاى

آخر التطورات:
استشكرت وكالة األونروا مقتل مؾعفيا الالجئ الفمدظيشي "عمي حديؽ دمحم" يؾم  11أذار  /مارس
الجاري إثر "اندالع عشف مدمح في مشظقة جيميؽ بريف درعا جشؾب سؾريا" ،بحدب وصفيا.

وقال بيان صادر عؽ "أمانيا مايكل -إيبيي" مدير شؤون األونروا في سؾرية ،الذي نذر عمى
مؾقعيا اإللكتروني إن "عمي" ىؾ معمؼ لسادة العمؾم ،ويعسل مشذ أيمؾل  2013في مدارسيا ،وىؾ
مؽ مؾاليد  1711وأب ألربعة أطفال.
وناشدت وكالة الغؾث طرفي الرراع ،بالتقيد بالتزاماتيؼ ،بسؾجب أحكام القانؾن اإلنداني الدولي،
وخرؾصًا فيسا يتعمق بحساية السدنييؽ ،واالمتشاع عؽ اليجسات العذؾائية التي يتؾاجد فييا
مدنييؽ.

مؽ جانبيؼ أعرب الالجئؾن الفمدظيشيؾن في بمدة جّميؽ بريف درعا الغربي ،عؽ تخؾفيؼ مؽ رحمة
تيجير جديدة ،بعد قرف قؾات الشغام الدؾري لمسشظقة بالرؾاريخ ،ووقؾع ضحايا وجرحى.
ووفقاً إلحرائيات األونروا فقد قزى تدعة عذر مؾعفًا مؽ مؤسدات الؾكالة بدبب األعسال
العدكرية خالل أحداث الحرب في سؾرية.
مؽ جية أخرى ،اشتكى الالجئؾن الفمدظيشيؾن في مخيؼ خان دنؾن بريف دمذق مؽ استسرار
انقظاع التيار الكيربائي عؽ مشازليؼ لفترات طؾيمة ،مدتيجشيؽ قظعيا في ىذه الغروف القاسية
وتعظيل أعساليؼ بدبب فيروس كؾرونا.

ويعاني مخيؼ خان دنؾن مؽ تردي البشى التحتية وتيسيش مؽ قبل األونروا والجيات الحكؾمية
الرسسية لمسخيؼ ،وإىسال متعسد لسظالبيؼ بترميؼ البشى التحتية والعسل عمى تؾفير الخدمات
األساسية مؽ ماء وكيرباء وإزالة أكؾام القسامة مؽ أزقة وحارات السخيؼ.

أما في مخيؼ الحديشية بريف دمذق ،اشتكى األىالي مؽ انتذار الكالب الذاردة بكثرة ،في شؾارع
وأزقة السخيؼ ،ومؽ حجؼ اليمع الذي تدببو لمشداء واألطفال ،معربيؽ عؽ قمقيؼ مؽ إمكانية
مياجسة الكالب لألطفال كسا حدث في عدة مشاطق.

وعبر األىالي ،عؽ مخاوفيؼ مؽ انتذار األمراض واألوبئة بدبب أكؾام القسامة ،والشفايات
السشتذرة عمى جؾانب الظريق ،وما يردر عشيا مؽ روائح كريية ،خاصة مع تفذي فايروس
كؾرونا وترشيفو كؾباء عالسي.

ويعاني سكان مخيؼ الحديشية مشذ عؾدتيؼ مؽ عدم تؾفر الخدمات األساسية خاصة تمػ الستعمقة
بالررف الرحي ،والكيرباء ،والساء.
إلى ذلػ ،أعمشت وكالة غؾث وتذغيل الالجئيؽ الفمدظيشييؽ "األونروا " ،في نداء عاجل أنيا
بحاجة  14مميؾن دوالر ،لمتحزير واالستجابة لتفذي وباء كؾرونا" (ك وفيد )17خالل فترة أولية
مدتيا ثالثة أشير.

وأوجزت األونروا في ندائيا العاجل الذي أطمقتو ،يؾم الثالثاء  11أذار الجاري ،األولؾيات الفؾرية
والستظمبات السالية لمرحة والخدمات األخرى الستعمقة بالؾباء في مشاطق المجؾء ،باإلضافة إلى
االحتياجات العادية لسيزانية األونروا.
يأتي ىذا الشداء بعد سمدة إجراءات ،قامت بيا وكالة الغؾث ،لسشع تفذي فايروس كؾرونا كان مؽ
أبرزىا ،إغالق جسيع مدارسيا ومؤسداتيا التعميسية ،مع إبقاء عسل جسيع العيادات الرحية،
التابعة ليا بكامل طاقسيا وطاقتيا لتقديؼ خدماتيا الرحية األساسية.

ىذا وتذكؾ مخيسات الالجئيؽ الفمدظيشييؽ في سؾرية مؽ نقص حاد في الحاجات األساسية،
والبشى التحتية ،إضافة النتذار البظالة ،وضعف السؾارد السالية نتيجة الرراع الحاصل في
سؾرية مشذ تدع سشؾات.
وزع "تجسع المجان األىمية لفمدظيشي سؾرية في لبشان" بعض السداعدات مؽ الخزار عمى
إغاثيًا ّ
عدد مؽ العائالت الفمدظيشية الدؾرية في مشظقة البقاع ،كسا يؾاصل التجسع بالتعاون مع جسعية
الفالح الخيرية في فمدظيؽ تؾزيع مادة الخبز عمى الفمدظيشييؽ مؽ سؾرية ،وذلػ ضسؽ مذروع
تؾزيع الرغيف الخيري في السخيسات الفمدظيشية بمبشان.

وتعاني العائالت الفمدظيشية الدؾرية السيجرة في لبشان مؽ أوضاع صعبة جدًا عمى كافة
السدتؾيات الحياتية واالقترادية واالجتساعية ،وزاد مؽ مأساتيؼ وفاقسيا ما شيدتو لبشان مؽ
مغاىرات في اآلونة األخيرة وانتذار فيروس كؾرونا .

