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 تحذيرات للقائمين ىلع دفن املوتى يف مخيم النيرب                         

 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب 

 " سنوات 7النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه منذ 

" 

 وفاة فلسطيني بكورونا يف دمشق •
 فلسطينيين شمال سورية للتسجيلمركز التوثيق يجدد دعوته للنازحين ال •
 2013األمن السوري يواصل اعتقال الفلسطيني بكر الكوسى منذ عام  •
 اتهامات لليونان بإعادة الالجئين قسريًا إلى تركيا  •



 

 آخر التطورات

حذر نشطاء من أبناء مخيم النيرب األهالي من العدوى السريعة بفايروس كورونا جراء االستهتار  

 ناء دفن املوتى. وعدم اتخاذ إجراءات احترازية اث

وأوضح نشطاء أهمية ارتداء اللباس املناسب من كمامة وقفازات واستعمال املعقمات اثناء  

دفن املوتى ملنع انتقال العدوى لألصحاء من القائمين ىلع الدفن، بعد وفاة العديد من أبناء  

 املخيم بسبب فايروس كورونا. 

 

أن هنالك حالة من عد املخيم  داخل  باملرض عند  وذكرت مصادر من  والالمباالة  االكتراث  م 

العديد من األهالي، يف حين ال تستطيع بعض العائالت الحصول ىلع كمامات أو مواد تعقيم  

 لغالء أسعارها وعدم قدرتهم ىلع شرائها.

إصابته   إثر  "محمد يوسف عللوه" من سكان دمر  الفلسطيني  الالجئ  أما يف دمشق تويف 

التي وثقتها مجموعة العمل من فلسطينيي سورية الذين    14بفيروس كورونا، وهو الضحية  

 أعلن عن وفاتهم يف سورية وخارجها. 



 

 

هذا وسجلت خالل األسابيع القليلة املاضية عشرات اإلصابات بفيروس كورونا بين فلسطيني  

سورية يف ظل نقص حاد باإلمكانيات الطبية والعالجية، وتكتم السلطات السورية عن الحجم  

 صابات. الحقيقي لإل

للنازحين   دعوته  سورية  شمال  الفلسطينيين  الالجئين  توثيق  مركز  جّدد  أخرى  جهة  من 

الفلسطينيين من إدلب وريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي، للمبادرة بالتسجيل لدى  

املركز، لضرورات التوثيق والحصول ىلع الوثائق الالزمة، ومحاولة التنسيق مع الجهات الفاعلة  

 م حسب اإلمكان، وفق ما أعلن عنه املركز. ملساعدته



 

 

اخراجات قيد    -ويمنح مركز توثيق الالجئين البطاقات األسرية واألوراق الثبوتية )بيانات عائلية  

املدنية   الواقعات  تسجيل  يواصل  كما  السوري،  الشمال  الفلسطينيين يف  لالجئين  فردية(، 

 لعائالت الالجئين الفلسطينيين املسجلين أصواًل يف مركز التوثيق.  

ء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "بكر  يف ملف املعتقلين واإلخفا

بريف دمشق   الحسينية  اعتقله عناصر حاجز  التوالي، حيث  السابعة ىلع  للسنة  الكوسى" 

واقتادوه إلى جهة غير معلومة، ولم ترد أي معلومات   2013/  8/  12التابع للنظام السوري يوم  

 عن مصيره أو مكان اعتقاله.   

شدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن يتواصل معهم، علمًا أنه من  بدورها نا

 سكان مخيم اليرموك.

طالب    1000يف سياق منفصل اتهمت صحيفة نيويورك تايمز االمريكية اليونان بإعادة أكثر من  

 لجوء بشكل غير قانوني إلى خارج حدود االتحاد األوروبي.



 

 

اتهمت   تحقيقًا  الصحيفة  بحر  ونشرت  يف  املهاجرين  قوارب  بصد  اليونانية  السلطات  فيه 

 إيجة، وطرد املهاجرين بعد أن وصل بعضهم إلى األراضي اليونانية.  

"اإلعادة   لعمليات  ضحايا  وقعوا  الذين  األشخاص  من  العديد  مع  مقابالت  التحقيق  تضمن 

 القسرية"، وكان بعضهم ىلع األراضي اليونانية.  

ُأج فقد  للتحقيق،  وحيدين يف  ووفًقا  وتركوا  مثقوبة  نجاة  قوارب  ركوب  مهاجرون ىلع  بر 

آخرين   قوارب  اليونانية  القوات  صدت  فيما  واليونانية،  التركية  البحرية  الحدود  بين  البحر، 

 وفصلت محركات قواربهم، وتركتهم عائمين قرب الحدود التركية.  

قاطع االتهامات التي    من جانبه نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشكل 

 وجهتها الصحيفة، مدعيًا أنها "معلومات مضللة" دبرتها تركيا. 


