
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7204 العدد
72-40-7474 

 

 "مجمىعت انعمم تصدر بُاواً صحفُاً حىل حقىق مهكُت انمحتىي انمىشىر عهً مىصاتها اإلعالمُت"             

" 

 نفهسطُىُُه سىرَُه فٍ نبىان  أربع إصاباث جدَدة بكىرووا 

 األووزوا تؤجم صزف انمساعداث انشهزَت نهفهسطُىُُه انسىرَُه فٍ نبىان 

 ىرووا فٍ سبُىت ومخُمهاتىسَع معقماث نذوٌ االحتُاجاث انخاصت نهىقاَت مه ك 



 

  آخر التطورات: 

أصجرت مجسهعة العسل من أجل فمدطيشيي سهرية بيانًا صحفيًا حهل حقهق ممكية السحتهى 

السشذهر عمى مشراتها اإلعالمية، حيث أشارت مجسهعة العسل إلى أنها تحتفظ بحقهقها الكاممة 

قج اتخحت جسيع  وممكيتها لمسحتهى االعالمي والتهثيقي والبحثي السشذهر عمى مشراتها، وأنها

اإلجخاءات القانهنية الالزمة لحفظ هحه الحقهق وستقهم بسالحقة كل من يشتهكها ويقهم بشدخ أو 

 نذخ أو تهزيع أّي مهاد مشذهرة لجيها دون ذكخ مرجرها. 

 

وأوضحت السجسهعة في بيانها أنها تحظخ استخجام مهادها في أي نهع من السشذهرات السطبهعة 

 خطي تحت طائمة السدؤولية القانهنية.  دون الحرهل عمى إذن

( Actionpal.org.ukوتؤكج السجسهعة أن مهقعها اإللكتخوني الخسسي عمى االنتخنت )

ومشراتها اإلعالمية الخسسية عمى مهاقع التهاصل االجتساعي هم السرجر الهحيج الحي يسثمها 

 ويعبخ عن مهقفها من مختمف القزايا. 



 

شظسة حقهقية مدتقمة تشتهج السهشية والسهضهعية في عسمها وتسارس ونههت السجسهعة إلى أنها م

دورها بسعدل عن االنحياز ألي جهات أو تيارات من أي نهع، وتتبشى الحياد التام في تغطيتها، 

وتخكد اهتسامها عمى حالة حقهق اإلندان لجى فمدطيشيي سهرية وتهثيق االنتهاكات التي 

السستجة مشح سشهات. وهي مشظسة مدجمة في بخيطانيا بسهجب  يتعخضهن لها جخاء األزمة الدهرية

 .85295190القانهن تحت رقم 

في سياق مختمف أعمشت وكالة األونخوا تدجيل أربع إصابات ججيجة بفيخوس كهرونا بين 

 الالجئين الفمدطيشيين من سهرية في مخيم الجميل بسجيشة بعمبك في لبشان.

 

إلصابات الججيجة من أفخاد عائمة السرابة الفمدطيشية التي وقالت الهكالة في بيان لها إن ا 

نيدان من الذهخ الجاري، وهم محجهرون في السشدل وال تدتجعي  12أعمشت عشها األونخوا يهم 

 حالتهم لالستذفاء.



 

وأضافت أنها ستؤمن كل ما يمدم لمعائمة خالل فتخة الحجخ الرحي، وسيخزع أفخاد العائمة 

كثب، وكان ناشطهن قج أعمشها مشح يهمين إصابة الالجئة الفمدطيشية "مشال لمسخاقبة الرحية عن 

 الذهابي" من مهجخي مخيم اليخمهك لالجئين الفمدطيشيين بفيخوس كهرونا.

في سياق غيخ بعيج أعمشت وكالة األونخوا في لبشان تأجيل دفع السداعجات الشقجية الذهخية 

من األوضاع السعيذية الديئة التي يعيذها  لالجئين الفمدطيشيين من سهرية، عمى الخغم

 الفمدطيشيهن والسشاشجات السدتسخة.

 

وأضافت الهكالة في بيان لها يهم أول أمذ، أنها أجمت تهزيع السداعجات ألنها تجخي مفاوضات 

بهجف تحريل أفزل سعخ صخف مسكن لمجوالر، لمحرهل  عمى أكبخ مبمغ نقجي مسكن بالميخة 

 ، ولم تعمن الهكالة عن مهعج صخف السداعجات.المبشانية لمسدتفيجين



 

ويتهم الالجئهن الفمدطيشيهن الهكالة بالسساطمة وسمب حقهقهم السذخوعة، وأنها تتقرج التأخيخ 

 كل شهخ أربعة أو خسدة أيام، ليحخم الالجئهن من مدتحقاتهم السالية قخابة شهخين في العام.

اإلعاقة في سهريا، بالتعاون مع الهيئة العامة  أما بخيف دمذق وزعت مؤسدة مداواة لتسكين ذوي 

لالجئين الفمدطيشيين العخب، ومخكد التشسية االجتساعية في سبيشة التابع لهكالة األونخوا، سمل 

السعقسات لحوي االحتياجات الخاصة في مشطقة سبيشة ومخيسها، وذلك ضسن االجخاءات الهقائية 

فايخوس كهرونا و تساشيًا مع الحسمة الهطشية لالستجابة  التي تتخحها الدمطات الدهرية لمهقاية من

 االجتساعية الطارئة في وزارة الذؤون االجتساعية.

 

هحا وتكسن الخطهرة عمى مخيسات الالجئين الفمدطيشيين في سهرية بحالة الشكخان التي تشتهجها 

حرائيات "  فيها حيث تذيخ اإل 25الحكهمة الدهرية حهل تفذي فايخوس كهرونا " كهفيج 

 حالة عمى طهل وعخض البالد. 95الخسسية الرادرة من وزارة الرحة الدهرية بهجهد فقط 

 


