
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2756 العدد
11-05-2020 

 

 "األونزوا تطلق نذاء خبصبً بفيزوس كورونب هن أجل الجئي فلسطين "                             

" 

  األطفبل في هخين سبينتظبىزة التذخين تنتشز بين 

 التحذيز هن تضزر أحيبء في جنوة دهشق جزاء الويبه الزاكذة 

 بذم ببرد: سوج يطلق النبر على سوجتو الفلسطينيت في دهشق 



 

  آخر التطورات: 

-مميؾن دوالر مؽ أجل استجابتيا لجائحة كؾفيج 4,39أطمقت وكالة األونخوا نجاء لمحرؾل عمى 

الرحية والترحاح والشغافة الذخرية والتعميؼ عمى مجار الذيؾر في مجاالت الخعاية  94

 الثالثة القادمة لالجئيؽ الفمدظيشييؽ في مشاطق عسميا.

 

وأشارت األونخوا إلى أنيا أطمقت مشاشجتيا الظارئة مؽ أجل مشع حجوث وضع كارثي يسكؽ أن 

لمجائحة عؽ طخيق يتخك آالف األرواح عمى السحػ، حيث ستحسييؼ مؽ اآلثار األشج حجة 

تدويجىؼ باالحتياجات األساسية كالغحاء والساء والخعاية الرحية السشقحة لألرواح، ومشع حجوث 

 السديج مؽ التجىؾر في صحة الالجئيؽ وسالمتيؼ االجتساعية االقترادية.

وقالت الؾكالة إنيا عسمت عمى تؾفيخ الخجمات األساسية والسشقحة ألرواح الجئي فمدظيؽ في 

مشاطق عسميا، حيث تؼ تؾزيع معجات الؾقاية الذخرية عمى اآلالف مؽ مؾعفي الرحة، مثمسا 

تؼ تظبيق أنغسة الفخز في كافة السخاكد الرحية لفحص السخضى الحيؽ يعانؾن مؽ أعخاض 



 

االترال بالسخضى اآلخخيؽ، وتؼ تعميق الخجمات الرحية غيخ األساسية وتظبيق  تشفدية، وتقميل

خجمة التظبيب عؽ بعج وخجمة إيرال األدوية واألغحية إلى السشازل بيجف التقميل مؽ تؾاجج 

األفخاد في العيادات ومخاكد التؾزيع، إضافة لسؾاصمتيا ألعسال الترحاح وجسع الشفايات الرمبة 

 .مخاطخ إضافية عمى الرحة العامة ات لتجشب أيةفي كافة السخيس

مؽ جية أخخى انتذخت مؤخخًا عاىخة التجخيؽ بيؽ األطفال الفمدظيشييؽ في مخيؼ سبيشة لالجئيؽ 

الفمدظيشييؽ بخيف دمذق بذكٍل ممفت، خاصًة أن أغمب األطفال تأثخوا بتجاعيات الحخب الدؾرية 

ن أب أو معيل، إضافة لقمة وسائل التؾعية والتي انعكدت سمبًا عمييؼ وجعمت معغسيؼ دو 

 وتخاجع دور السجرسة وتدخبيؼ مؽ السجارس بأعجاد كبيخة.  

 

بجورىا انتقجت بعض صفحات مشرات التؾاصل االجتساعي الفيذ بؾك السعشية بشذخ أخبار 

مخيؼ سبيشة مؽ خالل صؾرة نذختيا عمى صفحتيا والتي تغيخ عجدًا مؽ األطفال وىؼ يقؾمؾن 

ب الدجائخ، انتذار ىحه الغاىخة التي باتت تغيخ بذكل عمشي وواضح، في شؾارع وحارات بذخ 



 

وأزقة السخيؼ، مظالبيؽ األىل والجيات السدؤولة مكافحة ىحه الغاىخة، واتخاذ اإلجخاءات 

السشاسبة لمقزاء عمييا بذكٍل كامل، ومحاسبة البائعيؽ وأصحاب السحال التجارية الحيؽ يبيعؾن 

 طفال. الجخان لأل

في سياق مختمف حّحر ناشظؾن فمدظيشيؾن وأىالي حّي الثؾرة في مشظقة الحجخ األسؾد جشؾب 

 دمذق، مؽ تزخ السشازل الرالحة لمدكؽ بدبب تحؾل شؾارع الحّي إلى ما يذبو مدتشقع كبيخ.

وقال أىالي الحّي إن سبب وجؾد السياه الخاكجة يعؾد إلى تزخر شبكة الرخف الرحي، كؾن 

بيب القادمة مؽ مجيشة دمذق تديخ عبخ أرض مشظقة الحجخ األسؾد، مذيخيؽ إلى أن األنا

الؾضع يدداد سؾءًا مع استسخار تجفق السياه وعجم إصالح شبكة الرخف، مشاشجيؽ الجيات 

 السعشية بالحفاظ عمى ما تبقى مؽ مشازليؼ في حال عؾدتيؼ إلييا.

 



 

شؾب دمذق أصحاب القخار في الشغام الدؾري وفي وقت سابق ناشج أىالي حّي الحجخ األسؾد ج

لسداعجتيؼ في العؾدة إلى مشازليؼ، وتأميؽ البشية التحتية بدبب ارتفاع إيجار السشازل وتؾقف 

 أغمب األعسال نتيجة جائحة كؾرونا. 

عمى إطالق الشار مؽ  9499أما في دمذق أقجم الالجئ الفمدظيشي السجعؾ "م. ع. أ. ز" مؾاليج 

في مكان سكشيؼ عمى طخيق  9449مى زوجتو الالجئة الفمدظيشية س. خ. مؾاليج سالح حخبي ع

السظار في دمذق بدبب مذاكل زوجية، حيث نقمت الدوجة إلى إحجى مذافي دمذق وىشاك 

 فارقت الحياة.

 

مؽ جانبو قال أحج أقارب السغجورة إن السجعؾ "م. ع. أ. ز" قام بقتل زوجتو وىي حامل ودون أي 

 مذيخًا إلى أنو ال يؾجج بيشيسا أي خالف كبيخ تدتؾجب ما أقجم عميو الدوج، الحي ذنب يحكخ،

 . الذ بالفخار بعج ارتكاب جخيستو


