
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2854العدد: 

17-08-2020 

 فلسطينياً في مخيم فيال يواجهون الحجر الصحي  150أكثر من  •

 الدراجات النارية تهدد حياة المواطنين في مخيم السبينة •

 سنوات  8النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني أيهم خليل" منذ  •

 "حالة وفاة بكورونا تكشف تردي الواقع الصحي في مخيم النيرب" 



 

 آخر التطورات:

( وانتشارها الكبير بين أبناء مخيم النيرب بحلب، تردي الواقع  19كشفت جائحة كورونا )كوفيد  
ذا القطاع على صعيد الخدمات الصحية  الصحي في مخيم النيرب والنقص الكبير الذي يعاني منه ه

 والمستلزمات الطبية والكوادر االختصاصية ال سّيما األطباء واألدوية. 

حيث أعلن عن وفاة المربي الفلسطيني "محمد علي شريح" أحد أبناء مخيم النيرب جراء إصابته  
ى، وهناك  بفيروس كورونا، وقال مقربون من شريح إنه شعر بأعراض المرض فتوجه إلى المشف

 ساءت حالته الصحية وتوفي.

 
واشتكى أهالي مخيم النيرب من عدم وجود كادر طبي مختص، ونقصًا كبيرًا بكافة االحتياجات 
السوق  في  التي وصل سعرها  األوكسجين  أسطوانات  منها  الضرورية، خاصة  والصحية  الطبية 

 ف مليون. السوداء إلى أكثر من أربعمائة ألف ليرة وفي بعض األحيان إلى نص

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل في مخيم النيرب أن وكالة الغوث غير مبالية بصحة وحياة سكان  
المخيم، إذ لم تقم باتخاذ اإلجراءات الوقائية المناسبة للتصدي لفيروس كورونا، كما أنها لم ترسل  

 لجان طبية مختصة إلجراء عمليات مسح للمصابين وعائالتهم.

  مهاجرًا فلسطينيًا في مخيم   160أيضًا، قال مراسل مجموعة العمل إن قرابة    في موضوع كورونا 
 فيال بجزيرة كيوس اليونانية، سيخضعون إلى جانب أكثر من ألف الجئ للحجر الصحي بعد  

 اكتشاف إصابات لفايروس كورونا. 



 

 
( الجئ من جنسيات مختلفة سيبقى تحت  1500المخيم الذي يضم نحو )  ى أن وأشار مراسلنا إل

/آب، وفق ما أعلنت عنه إدارة المخيم. ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي    25الحجر الصحي لغاية  
( الجئ، يتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في 4000سورية في اليونان بحوالي )

 خيم واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات.

ين الفلسطينيين بريف دمشق من ظاهرة انتشار  بالعودة إلى سورية، اشتكى أهالي مخيم السبينة لالجئ 
الدراجات النارية، مما تشكله من خطر على حياة المواطنين واألطفال خاصة، إضافة إلى أنها  

 مصدر إزعاج وتوتر في المنطقة. 

 
 

 



 

 

لقضاء   وليس  للتسلية  اتخذوها  الذين  النارية  الدراجات  قائدي  بمحاسبة  السبينة  أهالي  وطالب 
 وير ومالحقة المخالفين للقوانين، ومثولهم أمام القضاء.الحاجات، وضرورة تص

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية التابعة للنظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "أيهم  
، وهو من سكان حّي  2012- 04- 16سنوات، حيث اعتقل بتاريخ    8رجا خليل" منذ أكثر من  

 الحجر األسود جنوب دمشق.

 
بيان  فيما تستمر   باعتقال وإخفاء المئات من فلسطينيي سوريا، دون  السوري  النظام  أجهزة أمن 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام  1797أسباب ودوافع االعتقال ومكانهم، ووثقت المجموعة )
 نساء.   110السوري منهم  


