
 

 

 

 

 

  

15-01-2021 

 العدد:  3107

ي يناشد للتكفل بعالج طفله الخدجتركيا.. الجئ فلسطيني سور   

 فقدان فلسطيني سوري أثناء محاولته الوصول إلى بلغاريا  •

 الصين تقدم لألونروا في سورية معدات حماية من كورونا  •

األونروا نسعى لتوفير لقاح كورونا للفلسطينيين في لبنان والقادمين   •

 من سوريا 

 2020طالب لجوء قاصر اختفوا في ألمانيا عام  1579 •

 



 

 التطورات آخر

والهالل   اإلنسانية  للمنظمات  مناشدة  نداء  )جود(  السوري  الفلسطيني  الطفل  والد  أطلق 
الفلسطينية   والفصائل  التحرير  واإلغاثي ومنظمة  األهلي  العمل  األحمر ومؤسسات  والصليب 

بمصا  للتكفل  واملساعدة  العون  يد  البيضاء ملد  األيادي  واصحاب  تركيا،  ولده  يف  ريف عالج 
 .الخدج

 

ووفقًا لوالد الطفل املهجر من مخيم اليرموك إلى مدينة مرسين التركية: "إنه اضطر إلى نقل  
الوالدة خوفًا ىلع حياته، ووضعه ىلع جهاز   رعاية األطفال حديثي  طفله إلى يف وحدة 

تكاليف والدة  التنفس الصناعي"، نتيجة إصابته بالقصور الرئوي، مشيرًا إلى أنه تمكن من دفع 
زوجته وعالج طفله ملدة ستة أيام، وكان ىلع وشك أن يخرجهما من املشفى إال أن الكادر  

  .الطبي أبلغه أن طفله بحاجة أن يبقى يف املشفى لستة أيام أخرى بسبب حالته الصحية

والد جود أصبح يف حيرة من أمره وحالة حرجة بسبب عدم وجود مال كاف معه لسداد عالج  
  5400ليرة تركي عن كل يوم إقامة أي ما يعادل    900خاصة أن إدارة املشفى طلبت من  طفله،  

دوالر(، ووفقًا لألب أنه ال يستطيع أن يؤمن أي جزء من املبلغ بسبب أوضاعه  750ليرة تركي )
املعيشية واالقتصادية املزرية نتيجة عدم وجود مورد مالي ثابت له وهو يف حيرة من أمره  

 .ن يلجأكيف يتصرف ومل 



 

  13  ثالثاء المن جهة أخرى ُفقد الالجئ الفلسطيني "مجد عموري" من أبناء مخيم اليرموك يوم  
أي   ترد  لم  اللحظة  وحتى  البلغارية،  األراضي  إلى  العبور  محاولته  أثناء  يناير  الثاني/  كانون 

  .معلومات عنه

 

ا جميع األشخاص الذين  وقالت عائلة عموري إنها فقدت االتصال مع نجلها ىلع الحدود بينم 
كانوا برفقته وصلوا إلى العاصمة البلغارية صوفيا، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره وال يوجد  
 .معلومات عنه وعن مصيره. مناشدة من يعرف أي معلومات عن ولدها مراسلتها وتزويدها بها

عن توثيق  وكان فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف  
( من  )332أكثر  منهم  الحرب يف سورية،  أحداث  بدء  منذ  فقد  الجئًا فلسطينيًا  الجئة  38(   )

اليرموك   مخيم  أبناء  من  هم  املفقودين  نصف  من  أكثر  أن  املجموعة  وذكرت  فلسطينية، 
 لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق

ين )األونروا( أن املركز الصحي  أما يف دمشق أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطيني
من   شخصية  حماية  معدات  األربعاء  أمس  أول  يوم  تسلم  دمشق  تدريب  بمركز  تديره  الذي 
فيروس كورونا( مقدمة من دولة الصين، وذلك بهدف دعم جهود وكالة الغوث يف حماية  

العاملين   الصحية بمنشآتها وموظفيها  الخدمات  الذين يتلقون  الفلسطينيين  يف  الالجئين 
 .”19مجال الصحة من “كوفيد 

قناع واقي    20700آالف كمامة جراحية و  104وأشارت األونروا إلى أن معدات الحماية تتضمن  
 .ألفا بدالت طبية واقية 20واق طبي للعيون و 7400ألف قفاز جراحي معقم و 50للوجه و



 

الصين بدمشق "فينغ بياو" عقب توقيع وثائق تسليم امل ساعدات أن  من جانبه أكد سفير 
الصين منحت مساعدات طبية عبر األونروا إلى الالجئين الفلسطينيين يف فلسطين ولبنان  
واألردن وغيرها من الدول كما أرسلت فرقة طبية إلى فلسطين األمر الذي ساعدها يف الوقاية  

 .والسيطرة ىلع الوباء

ا صعيبي" أن وكالة  يف سياق ذي صلة أكدت املتحدثة باسم األونروا يف لبنان "هدى السمر
الفلسطينيين يف   الالجئين  اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع  لتأمين  الغوث تسعى جاهدة 

  .لبنان

 

وأشارت سمرا يف تصريح صحفي ملوقع الحياة الجديدة أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع وزارة  
لضمان األخرى  املتحدة  األمم  ووكاالت  العاملية  الصحة  ومنظمة  اللبنانية  توفير    الصحة 

اللقاحات مجانًا لجميع الجئي فلسطين من لبنان وسوريا حسب معايير أهليتهم، منوهة إلى  
بالتدابير   الصارم  االلتزام  وضرورة  الفيروس  ملخاطر  التوعية  جهودها  تكثف  الغوث  وكالة  أن 
الوقائية، وتقدم كل ما تستطيع ضمن اإلمكانيات املادية املتوفرة وخصوصا إجراء فحوصات  

للمخالطين والذين تظهر عليهم عوارض املرض، كما تؤمن االستشفاء يف املشايف   PCR الـ
 .التي تعاقدت معها لتقديم هذه الخدمة حسب بروتوكول وتسعيرة وزارة الصحة اللبنانية

الالجئين   كل  منها  استفاد  شاملة  مالية  مساعدات  قدمت  األونروا  أن  إلى  السمرا  وأوضحت 
يف املقيمين  األزمة    الفلسطينيين  تأثير  من  للتخفيف  وذلك  سورية  وفلسطينيي  لبنان 

  .االقتصادية



 

كانون الثاني/ يناير    4أما يف أملانيا كشفت احصائيات نشرتها الشرطة الجنائية األملانية يوم  
  972حالة اختفاء لقاصرين غير مصحوبين بذوييهم، بينهم    1579من الشهر الجاري عن تسجيل  

 .عامًا13طفاًل تحت سن الـ   607عامًا، و 17و 14اعمارهم بين مهاجرًا قاصرًا تتراوح 

 

ومن جانبه قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن معظم حاالت اختفاء القاصرين ال تكون مقلقة  
أن  إقامتهم دون تخطيط مسبق، موضحًا  يغادرون مكان  ال  األطفال  الحاالت، ألن  أغلب  يف 

بزيارة أهلهم وأقاربهم ومعارفهم يف مدن أملانية أخرى  االختفاء غالبا ما يكون ألسباب تتعلق  
أو ربما يف دول أوروبية أخرى"، أو غالبًا ما يتم تسجيل القاصرين املختفين عدة مرات يف حال  

  .كانوا يسافرون بدون جواز سفر أو كانت أسماؤهم تكتب بطرق مختلفة

طفل وفتى،    8900أكثر من    2016يذكر أن عدد القاصرين املفقودين يف عام شهر تموز/يوليو/
قاصرا غير مصحوب بذوييه، أما يف    334.5نحو    2018فيما بلغ عدد القاصرين املفقودين عام  

 حالة فقدان لقاصرين غير مصحوبين بذوييهم.   192.3فقد سجل   2019عام 


