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 مخيم النيرب بحلب خال من كورونا

 عائالت يف مخيم اليرموك تشكو صعوبة تأمين متطلبات العيش •
 فلسطينيو سورية يف مخيم املية ومية يناشدون إلنهاء معاناتهم  •
 سنوات  7األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "أحمد أبو طوق" منذ  •
 ية األوروبية تعلن عزمها "إلغاء" اتفاقية دبلن املفوض •



 

 آخر التطورات

أعلنت مديرية الصحة يف مدينة حلب عن خلو مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين من أي  

 حاالت نشطة معروفة بفايروس كورونا املستجد.  

من جانبه أشار الدكتور خالد ابو علي رئيس قسم الصحة يف املركز الصحي أنه تم شفاء جميع  

ه حتى اللحظة ال توجد أي إصابة بين  الحاالت املصابة واملخالطة بمخيم النيرب، منوهًا إلى أن

 أبناء املخيم بفايروس كورونا.  

 

لثالث   املاضيين  اليومين  خالل  جرت  مسح  عملية  إن  العمل  مجموعة  مراسل  قال  بدوره 

مدرسين يف مدرسة عكا التابعة لألونروا، وذلك بعد االشتباه بإصابتهم بكورونا، إال أن نتائج  

 صابتهم بهذا املرض.  التحاليل كانت سلبية، وأكدت عدم 

اليرموك من صعوبات    200من جهة أخرى تعاني ما يقارب   عائلة متواجدة حاليًا يف مخيم 

كبيرة يف تأمين الحاجيات األساسية، كمادة الخبز واملاء الصالح للشرب واملحروقات للتدفئة  



 

لى عدم توفر  أو لصنع الطعام، حيث ال وجود ملحال تجارية أو مواد مباعة يف املخيم، إضافة إ

 مواصالت لنقلهم من وإلى خارج املخيم لشراء الحاجات األولية. 

 

وال   مشايف  فال  والخدمية،  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  فقدان  من  األهالي  يشتكي  كما 

أبناء   اعتكف  لذلك  املخيم،  موجودة يف  كوادر طبية وصحية  أو  وال صيدليات  مستوصفات 

 كورونا.   املخيم يف منازلهم خوفًا من فيروس

من   وريفها  دمشق  إلى  مخيمهم  عن  اليرموك  أهالي  من  النازحون  طالب  أخرى  ناحية  من 

محافظة دمشق والجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية يف دمشق العمل ىلع  

عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم وإنهاء معاناتهم ومأساتهم املعيشية واالقتصادية، أسوة  

لتي سمح لسكنها بالعودة إليها كحي التضامن والحجر األسود، خاصة بعد  باملناطق األخرى ا

 القرار الصادر عن محافظة دمشق التريث بتنفيذ املخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك.  

باالنتقال إلى لبنان وجهت عدد من العائالت الفلسطينية السورية القاطنة يف مخيم امليه  

نداءات استغاثة إلى منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية    وميه بمدينة صيدا جنوب لبنان،



 

التي   معاناتهم  من  للحد  التدخل  أجل  من  املدني  املجتمع  ومنظمات  اإلغاثية  والجمعيات 

 وصفوها باملأساوية. 

 

ووفقًا لرسائل عديدة وردت ملجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية فأن تلك العائالت  

مزرية إنسانية  أوضاع  من  واالجتماعية،    تشكو  واالقتصادية  الحياتية  املستويات  كافة  ىلع 

املؤسسات   وتجاهل  مالية،  موارد  توفر  وعدم  بينهم  والبطالة  كورونا  جائحة  انتشار  نتيجة 

 اإلغاثية والجمعيات الخيرية وعدم تقديم املساعدات لهم. 

نوب لبنان يبلغ  ُيشار أن عدد العائالت الفلسطينية السورية املهجرة يف مخيم املية ومية ج

 ( عائلة. 40حوالي )

يف ملف االخفاء القسري واالنتهاكات يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "أحمد  

وحتى اللحظة، حيث تم اعتقاله بحملة اعتقاالت    2013  -9-4منذ تاريخ    1990أبو طوق" مواليد  

ه أي معلومات منذ تلك اللحظة،  عشوائية شّنتها قوات النظام يف أول مخيم الرمل، ولم ترد عن

 وهو من أبناء مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين يف الالذقية. 



 

يف سياق مختلف أعلنت الرئيسة التنفيذية لالتحاد األوروبي أورسوال فون دير الين يوم األربعاء  

روبي  عزم املفوضية األوروبية إلغاء الئحة دبلن واستبدالها بنظام أو   2020أيلول/ سبتمبر    16

جديد إلدارة الهجرة"، ووضع "آلية تضامن جديدة قوية" لتحل محل الئحة دبلن التي تلزم طالبي  

 اللجوء بتقديم ملفاتهم يف أول دولة أوروبية يدخلون إليها.  

 

التي ستعرض يف   الين  األوروبية،    23وأكدت  الهجرة  لسياسة  مرتقبًا  تعديال  أيلول/سبتمبر 

تضا آلية  أنه ستكون هناك  تعهد  ىلع  التي  "دبلن"  اتفاقية  بالنسبة ملا  قوية،  من جديدة 

 مسؤولية معالجة طلب اللجوء، إلى أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء يف االتحاد األوروبي. 

طالبي   مع  التعامل  يف  إنسانية  "أكثر  نهجا  سيتبنى  األوروبي  االتحاد  أن  إلى  الين  وأشارت 

 طرح ميثاق جديد بشأن الهجرة األسبوع املقبل". اللجوء، وذلك من خالل وضع أولى النقاط ل


