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 "3122فلسطيٌيت قضيي تعريباً في السجىى السىزيت هٌر عام  43"                                         

" 
 األوًسوا  لن تقدم أي هساعداث طبيت لىقايتٌا هي جائحت ًاشحى اليسهىك في جديدة عسطىش :

 كىزوًا 

 وأطفالهن في هٌاشلهن بوخين سبيٌت هٌاشداث لبقاء األهالي 

 اغالق كاهب بأثيٌا بسبب تفشي كىزوًا 

  ههاجساً غيس شسعي بيٌهن فلسطيٌييي ٨١تسكيا: اًقاذ 



 

  آخر التطورات: 

كذفت مجسهعة العسل من أجل فمدظيشيي سهرية عن تهثيقيا انتياكات جددية كبيرة بحق 

سهعة أنو استظاع تهثيق الالجئين الفمدظيشيين من سهرية، وأكد فريق الرصد والتهثيق في السج

، بيشسا بمغت 3122( الجئة فمدظيشية قزين تحت التعذيب في الدجهن الدهرية مشذ عام 48)

 ( الجئ بيشيم أطفال وكبار في الدن.731الحريمة اإلجسالية لزحايا التعذيب الفمدظيشيين )

 

ال أن ذوييم في حين سّمم األمن لمعذرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبشائيم الذخرية، إ

رفزها اإلفراح عن أسسائيم خهفًا من بظش عشاصر األمن الدهري، كسا تؤكد شيادات مفرج 

 عشيم قزاء الجئين فمدظيشيين دون اإلفراح عن أسسائيم.



 

( 28:4وشدد فريق الرصد عمى أن الشظام الدهري يهاصل اإلخفاء القدري بحق أكثر من )

 ( إناث. 218الجئًا في الدجهن وأفرع األمن بيشيم )

أما في ريف دمذق  اشتكى أىالي مخيم اليرمهك الشازحين إلى بمدة جديدة عرطهز من عدم 

ئين الفمدظيشيين )األونروا( حتى تمقييم أي مداعدات طبية من قبل وكالة غهث وتذغيل الالج

 اليهم، لمهقاية من فايروس كهرونا. 

 

وقال عدد من األىالي في رسائل وصمت لسجسهعة العسل أن وكالة الغهث لم تتخذ أي خظهات 

وقائية عمى األرض في بمدة جديدة عرطهز عمى الرغم من عمسيا بتهاجد عذرات العائالت 

ك إضافة لمعائالت الفمدظيشية القاطشة في تمك البمدة، مذيرين الفمدظيشية الشازحة عن مخيم اليرمه 

أنيم لم يتمقها أي مدتمزمات طبية من معقسات ومشظفات وكمهر تداعدىم عمى مكافحة وباء 

 كهرونا والهقاية مشو. 



 

من جانبيم طالب الجئهن فمدظيشيهن في سهريا في وقت سابق، وكالة "األونروا" باتخاذ إجراءات 

ائية، لحسايتيم من انتذار فايروس كهرونا، كهنيا مدؤولة بذكل مباشر عن صحة وتدابير وق

وسالمة الالجئين الفمدظيشيين في مختمف أماكن تهاجدىم، إضافة لسدؤوليتيا السباشرة عن أعسال 

 الشظافة العامة، والررف الرحي في السخيسات وبذكل كامل.

والييئة العامة لالجئين الفمدظيشيين العرب  في حين اتيم عدد من الشاشظين وكالة "األونروا"،

بإجراء حسالت تعقيم وتشظيف واتخاذ تدابير وقائية، واحترازية شكمية وبأدوات بدائية بديظة ال 

 تجشب سكان السخيسات الفمدظيشية في سهرية خظر ىذه الجائحة.

لألىالي في سياق ذي صمة، أطمق ناشظهن في مخيم سبيشة لالجئين الفمدظيشيين مشاشدات 

تظالبيم بزرورة التزاميم مع أطفاليم بالسشازل، بعد شكاوى متكررة من انتذار عدد كبير من 

 األطفال بكثافة في الذهارع، والظرقات والسالعب.

 



 

تأتي ىذه السشاشدة بعد مشاشدات سابقة تمت قرار الحكهمة إيقاف الدوام السدرسي، ضسن  

 ".:2رونا  "كهفيد اإلجراءات الهقائية لسشع تفذي فايروس كه 

واستغرب الشذظاء من عدم اكتراث بعض األىالي برحتيم وصحة أبشائيم، وعدم التزاميم 

 باإلجراءات الهقائية محّسمين اياىم السدؤولية عن سالمة أطفاليم والسجتسع من تفذي الهباء.

ضاعيم ىذا ويذكه سكان مخيم سبيشة، من تردي الهاقع الخدمي والبيئي، إضافة إلى تردي أو 

االقترادية، والسعيذية، وسط غالء األسعار، وانعدام فرص العسل، وارتفاع ندبة البظالة بعد 

 تفذي وباء كهرونا.

من جانبيا  قررت وزارة اليجرة اليهنانية إغالق مخيم ريتدهنا في ضهاحي العاصسة اليهنانية 

 .:2سدتجد كهفيد أثيشا، وذلك بعد إثبات وقهع إصابات بين قاطشيو بفايروس كهرونا ال

 



 

وأفاد مراسل السجسهعة في اليهنان أن عدد األشخاص الذين أصيبها في السخيم بفايروس كهرونا 

يهمًا  25بمغ عذرين إصابة، مذيرًا إلى أن الدمظات اليهنانية قامت بفرض حجر صحي لسدة 

ي الجئ من فمدظيشي 361شخص، من بيشيم  3611عمى سكان السخيم البالغ تعدادىم نحه 

 سهريا.

مياجرًا غير نظامي   29إلى ذلك أفاد مراسل مجسهعة العسل أن خفر الدهاحل التركي، أنقذ  

قين وسط بحر إيجة، وذلك قبالة سهاحل والية مهغال التركية، بيشيم فمدظيشيين سهريين كانها عال

 أثشاء محاولتيم الهصهل اليهنان بيدف اليجرة إلى أوروبا.

 

وأشار مراسمشا إلى أنو ورغم وجهد عدد من األطفال والشداء عمى متن القارب،  إال أن خفر 

 الدهاحل اليهناني لم يأبو بذلك وأجبرىم عمى العهدة، ودفع قاربيم إلى السياه اإلقميسية التركية.


