
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1712 العدد
28-03-2020 

 

 "فلسطيىيى سىريت في غزة يىبشدون تقديم يد العىن والمسبعدة"                                           

" 

  الخدمبث األسبسيت والطبيت للعبئالث في مخيّم اليرمىكمطبلببث بتقديم 

  سىىاث مه اعتقبله 5األمه السىري يفرج عه فلسطيىي بعد 

  مهبجراً قببلت السىاحل التركيت 13إوقبذ 

 ألمبويب تىقف مؤقتبً عمليبث ترحيل واستقببل الالجئيه بسبب كىرووب 



 

  آخر التطورات: 

الدؽريؽن في قطاع غدة وكالة األونخوا والدمطة الفمدطيشية، تقجيػ يج ناشج الالجئؽن الفمدطيشيؽن 

العؽن والسداعجة ليػ، خاصة أنيا تؽاجو كارثة إندانية ومعيذية بدبب وقف وكالة الغؽث تقجيػ 

مداعجاتيا الشقجية )بجل االيؽاء( تحت ذريعة العجد السالي، وتدجيميػ في الدجالت الخسسية 

م هللا عمى أنيػ مؽظفؽن، مسا حخميػ ذلغ مؼ تقجيػ أي مداعجة إغاثية ليػ لمدمطة الفمدطيشية بخا

 مؼ قبل الجسعيات والسؤسدات األىمية.

 

مؼ جانبو قال "عسخ عؽده" عزؽ لجشة متابعة شؤون الالجئيؼ مؼ سؽريا إلى غده لسجسؽعة 

ؼ سؽرية إلى العسل إن تمغ القخارات انعكدت بذكل سمبي عمى العائالت الفمدطيشية العائجة م

غدة، والتي تعير أصاًل أزمات متخاكسة وأوضاع معيذية مأساوية نتيجة ما يسخ بو العالػ اليؽم 

مؼ انتذار جائحة فايخوس كؽرونا السدتجج، والحرار السفخوض عمى قطاع غدة وعجم االعتخاف 

 لالجئيؼ.بيػ كالجئيؼ مؼ قبل الدمطة الفمدطيشية، التي لػ تطبق قخاراتيا ووعؽدىا بخرؽص ا



 

( أسخة فمدطيشية عادت مؼ سؽرية إلى قطاع غدة صعؽبات معيذية غاية 041وتؽاجو حؽالي )

في القدؽة بعج أن فخوا مؼ الحخب الجائخة في سؽرية، حيث يعانؽن مؼ عجم قجرتيػ عمى تأميؼ 

الدكؼ والعسل، بدبب األوضاع الكارثية التي يعيذيا قطاع غدة، التي يتدبب بيا االحتالل 

سخائيمي، ييسا اشتكت العائالت مسا وصفتو بالتقريخ الؽاض  بالتعامل م  معاناتيػ مؼ قبل اإل

 وكالة "األونخوا" ومشعسة التحخيخ والفرائل الفمدطيشية.

في سياق معاناتيػ، طالب نذطاء في مخّيػ اليخمؽك، فرائل العسل الؽطشي الفمدطيشي 

فمدطيشية، تقجيػ الخجمات اإلغاثية والطبية والسؤسدات األىمية واالجتساعية، والجسعيات ال

والخجمية لمعائالت الستؽاججة في السخيػ، ومعاممتيػ أسؽة بغيخىػ مؼ السخيسات، وباقي السشاطق 

 في سؽرية.

 

وشجد الشذطاء عمى ضخورة تؽزي  مادة الخبد، والساء الرال  لمذخب، عمى األىالي في السخيػ 

 .٩١حفاظًا عمى حياتيػ، بعج السخاوف الستراعجة مؼ تفذي وباء كؽرونا كؽفيج 



 

مؼ ناحيتيػ انتقج األىالي دور األونخوا الحي اقترخ عمى رسائل تؽعية، طالبتيػ بالبقاء في 

ابؽا بالؽباء، متغافمة الحاجات األساسية، مؼ رعاية صحية واجتساعية، مطالبيؼ مشازليػ، كيال ير

بفت  مدتؽصف، وتؽفيخ الخجمات العاجمة، مؼ أدوية ومدتمدمات طبية، ورش وتعقيػ أزقة 

وحارات السخيػ، محسميؼ وكالة الغؽث، والفرائل الفمدطيشية، السدؤولية الكاممة، عؼ سالمة 

 خيػ.أرواح الالجئيؼ في الس

وتذيخ إحرائيات غيخ رسسية إلى أن عجد العائالت الستؽاججة حاليا في مخيػ اليخمؽك حؽالي 

عائمة رفزت الخخوج مشو، عمى الخغػ مؼ عجم تؽفخ مقؽمات الحياة، فال وجؽد لمساء أو  31

 الكيخباء أو بشى تحتية.

في ممف السعتقميؼ، أفخجت األجيدة األمشية الدؽرية عؼ الالجئ الفمدطيشي "أنذ ىايل 

سشؽات، وىؽ مؼ أبشاء درعا  4الدبخوجي" مؼ سجؼ صيجنايا العدكخي، وذلغ بعج اعتقال دام 

 السشذية جشؽب سؽرية. -البمج 

 



 

نعامي قبالة سؽاحل مياجخًا غيخ  20عمى صعيج اليجخة والسياجخيؼ، أنقح خفخ الدؽاحل التخكي 

مؽغال جشؽب غخب تخكيا، كانؽا عالقيؼ وسط البحخ خالل محاولتيػ الؽصؽل إلى الجدر 

 اليؽنانية.

 

وقال بيان صادر عؼ خفخ الدؽاحل إن خفخ الدؽاحل اليؽناني أبعج قارب السياجخيؼ مؼ جديخة 

 سؽمبكي، وأرغػ السياجخيؼ عمى العؽدة إلى السياه اإلقميسية لتخكيا.

نداء والباقي رجال، وقامت فخق خفخ الدؽاحل  3طفاًل و 00وض  البيان أن القارب كان يقل وأ

 التخكية بتؽزي  البطانيات والسؽاد الغحائية عمييػ.

يأتي ذلغ في ظل استسخار عبؽر الالجئيؼ الفمدطيشييؼ مؼ تخكيا إلى الجدر اليؽنانية لسحاولة 

ائيات مجسؽعة العسل أن تعجاد الالجئيؼ الؽصؽل لجول المجؽء األوروبية، وتذيخ احر

آالف الجئ ويتؽزعؽن في الجدر وعمى البخ  3الفمدطيشييؼ الدؽرييؼ في اليؽنان يتجاوز الـ 

 اليؽناني.



 

وفي ألسانيا أفادت مرادر إعالمية أن وزارة الجاخمية األلسانية أوقفت مؤقتًا، جسي  عسميات 

مشت الؽزارة أنيا لؼ تدتقبل مديجًا مؼ الالجئيؼ التخحيل إلى دول االتحاد األوروبي، كسا أع

السُخحميؼ إلييا مؼ دول االتحاد، مسا يعشي تعميق اتفاقية دبمؼ التي تشز عمى أحقية الجول 

 السؽقعة عمى االتفاق، إرجاع طالبي المجؽء إلى الجول األوروبية األولى التي دخمؽىا.

 

حولة دوليًا لسؽاجية تفذي فايخوس كؽرونا، حيث يأتي ىحا اإليقاف السؤقت في إطار الجيؽد السب

 تػ اغالق حجود ومطارات العجيج مؼ دول العالػ، في محاولة لمحج مؼ انتذاره.

وكان السكتب االتحادي لميجخة والالجئيؼ )بامف(، السدؤول عؼ إجخاءات المجؽء في ألسانيا، 

 أوقف جسي  عسميات التخحيل، مشح األسبؽع الساضي.

الف مؼ الدؽرييؼ والفمدطيشييؼ فخوا إلى ألسانيا في الدشؽات األخيخة بدبب الحخب يحكخ أن اآل

 .1100التي انجلعت في سؽريا مشح عام 


