
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2222 العدد
11-04-2020 

 

 "0101( فهسطيُييٍ قضىا في سىسية خالل أراس  01)"                                         

" 

 يخيى خاٌ دَىٌ: شكىي يٍ عذو انقذسة عهً دفع ايجاسات انًُاصل ودعىات نهتكافم االجتًاعي 

 ية نحًاية انفهسطيُييٍ في سىسية يٍ كىسوَائانهالل األحًش انفهسطيُي: اتخزَا إجشاءات وقا 

 096 يىسيا يضشبىٌ عٍ انطعاو  يهاجشاً  في يخيى 

  يٍ عائهة داوود 4فهسطيُييٍ بيُهى  5انُظاو يىاصم اعتقال 



 

  آخر التطورات: 

" الجئيؼ 10أعمؼ فخيق الخصج والتؽثيق في مجسؽعة العسل مؼ أجل فمدطيشيي سؽرية أن "

أشخاص تؽفؽا جخاء إصابتهػ بطمق  6، بيشهػ 2020فمدطيشييؼ قزؽا خالل شهخ أذار/ مارس 

 ؽن الدؽرية. جدأخخيؼ قزؽا تحت التعحيب في ال 4ناري، و

 

أشخاص الحيؼ قزؽا  خالل شهخ مارس السشرخم   10وأشارت مجسؽعة العسل إلى أن مؼ بيؼ 

 هػ مؼ الخجال.  ععدكخييؼ، مشؽهة إلى أن جسي 5مجنييؼ، و 5

في ريف دمذق اشتكى عجد مؼ أهالي مخيػ خان دنؽن والشازحيؼ فيه، مؼ ارتفاع إيجارات 

دتحقات الستختبة عميهػ، بدبب تؽقفهػ عؼ أعسالهػ، وانتذار السشازل، وعجم قجرتهػ عمى دفع الس

البطالة بيشهػ وعجم وجؽد مؽرد مالي ثابت، في ظل أزمة كؽرونا واإلجخاءات االحتخازية الستخحة 

 .٩١مؼ قبل الحكؽمة التي تحعخ التجؽل وتحث عمى البقاء في السشازل لمؽقاية مؼ كؽفيج 



 

 

أصحاب السشازل، بعجم مؼ جانبهػ أطمق عجد مؼ الشاشطيؼ دعؽات لمتكافل االجتساعي مطالبيؼ 

أخح االيجار مؼ السدتأجخ لسجة شهخ واحج، وذلغ مؼ باب التعاطف ومج يج السداعجة لهػ، 

 والذعؽر باآلخخيؼ وتعديد روابط األخؽة في السجتسع.

لفمدطيشي في سؽريا عاطف إبخاليػ، خالل لقاء مؼ جهة أخخى قال مجيخ جسعية الهالل االحسخ ا

جسعه مع مجيخ عام الجائخة الدياسية لسشعسة التحخيخ الفمدطيشية أنؽر عبج الهادي، إن الهالل 

األحسخ الفمدطيشي قام باتخاذ عجد مؼ التجابيخ واإلجخاءات االحتخازية لؽقاية الفمدطيشييؼ في 

هيد السخاكد الطبية والسدتذفيات التابعة لمهالل سؽرية مؼ فايخوس كؽرونا، وذلغ مؼ خالل تج

بالسدتمدمات الطبية ومؽاد التعكيػ بكسيات تكفي لسجة ستة أشهخ، وإقامة محاضخات طبية 

تخررية لمكادر الطبي ودورات تؽعية لعجد مؼ األشخاص الفاعميؼ بالسخيسات والتجسعات 

ؽقاية، وأعخاض الفايخوس، حيث الفمدطيشية، إضافة لطباعة مشذؽرات وممرقات تؽضح طخق ال

 تػ تؽزيعها عمى األهالي في السخيسات والتجسعات الفمدطيشية. 



 

 

وأشار إبخاليػ إلى أن مخاكد الهالل األحسخ الفمدطيشي في مخيػ خان دنؽن، والالذقية، وحساة، 

ية ويمجا، ومخيػ اليخمؽك"، ومدتذفيي بيدان في حسص، ويافا بجمذق، تقؽم بتقجيػ خجماتها الطب

 بذكل مجاني لالجئيؼ الفمدطيشييؼ. 

مهاجخًا في مخكد احتجاز بسخيػ مؽريا بجأوا  196إلى ذلغ أفاد مخاسل السجسؽعة في اليؽنان أن 

اضخابًا عؼ الطعام، احتجاجًا عمى عجم إطالق سخاحهػ مؼ السخكد الحي يعاني ظخوف صحية 

تفذي فايخوس كؽرونا السدتجج، ناليغ سيئة، ويفتقخ إلى أدني درجات االهتسام والخعاية، في ظل 

 عؼ الزغط الشفدي الحي يعيذؽنه. 



 

 

الجئًا فمدطيشيًا سؽريًا مؼ أكبخ السخيسات  465ويعتبخ مخيػ مؽريا الحي يعيش فيه ما يقارب  

 ألف مهاجخ مؼ جشديات مختمفة. 20السؽجؽدة في اليؽنان ويزػ حؽالي 

جهدة األمشية الدؽرية اعتقال خسدة الجئيؼ في ممف السعتقميؼ واإلخفاء القدخي تؽاصل األ

( مؼ سكان الحجخ 1987فمدطيشييؼ بيشهػ أربعة مؼ عائمة داوود هػ : نؽر أحسج داوود مؽاليج )

مؼ سكان  1986متدوج ولجية طفمة، و"داوود أحسج داوود" مؽاليج  2013األسؽد اعتقل عام 

يػ اليخمؽك متدوج ولجيه ولجان الحجخ األسؽد اعتقل مؼ قبل عشاصخ حاجد البطيخة أول مخ

 1998، و"عمي دمحم خيخ داوود" مؽاليج 1996وبشت، والذكيقان "محسؽد دمحم خيخ داوود" مؽاليج 

في مشطقة الجويمعة بجمذق، والالجئ  2014مؼ سكان الحجخ األسؽد الحيؼ اعتقال عام 

ؼ مخكد م 2013مؼ سكان مدخابا اعتقل في عام  1989"مرطفى مخوان حديؼ" مؽاليج 

 التجريب السهشي والفشي التابع لألونخوا بسشطقة السدة في دمذق )الفيتدي(.


