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 آالف إصابة بـ "كورونا" بين الفلسطينيين يف سورية 9

 فقدان فلسطيني سوري يف اليونان وعائلته تناشد •
 املوجة الثانية لـ "كورونا" تثير قلق أهالي مخيم الحسينية  •
 مركز التوثيق يجدد دعوته للنازحين الفلسطينيين شمال سورية للتسجيل •
 األمن السوري يواصل اعتقال طالب الحقوق الفلسطيني "يزن عريشه"  •
 توزيع حطب التدفئة يف مخيمي دير بلوط واملحمدية شمال سورية  •



 

 آخر التطورات

آالف حالة إصابة   9إيبيي مدير شؤون األونروا يف سوريا أن هناك -كشف أمانيا مايكل

 روس كورونا مؤكدة بين الالجئين الفلسطينيين يف سورية.  بفاي

 

للدفاع عن حقوق الالجئين يوم   302ونوه أمانيا خالل الندوة االفتراضية التي أقامتها الهيئة  

سنة.. تحديات التمويل وتقديم الخدمات"، أن وكالة   71تحت عنوان "األونروا بعد  15/12/2020

ائية، للتصدي النتشار فايروس كورونا وحماية الالجئ الغوث اتخذت إجراءات وتدابير وق

الفلسطيني من هذا الوباء، كونها مسؤولة بشكل مباشر عن صحة وسالمة الالجئين  

الفلسطينيين يف مختلف أماكن تواجدهم، إضافة ملسؤوليتها املباشرة عن أعمال النظافة  

 العامة، والصرف الصحي يف املخيمات وبشكل كامل.

  270ونروا أطلقت نداء سابق مع بداية جائحة كورونا، بينت فيه حاجتها ملبلغ يشار أن األ 

مليون دوالر إلدارة خدماتها الطارئة يف سوريا، التي يعيش فيها قرابة نصف مليون الجئ، 



 

يفتقرون ألبسط مقومات الحياة وأساسياتها، ويعاني ثلثهم مرارة النزوح عن مخيماتهم التي  

 يف سوريا. دمرتها الحرب الدائرة 

إلى ذلك ُفقد الالجئ الفلسطيني "معن شعبان" منذ ستة أيام يف اليونان، وحتى اللحظة  

لم ترد أي معلومات عنه، ووفقًا لعائلة معن التي ناشدت املنظمات واملؤسسات الدولية  

واملحلية ومن لديه معلومات، املساعدة يف الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان 

كانون األول/ سبتمبر من الشهر الجاري، وذلك   13ر اتصال كان مع ولدها يوم وجوده، أن أخ

قبل وصوله إلى مدينة سالونيك اليونانية، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره وال يوجد 

 معلومات عنه وعن مصيره. 

 

وكان فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن  

(  38( الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب يف سورية، منهم )332)توثيق أكثر من 

الجئة فلسطينية، وذكرت املجموعة أن أكثر من نصف املفقودين هم من أبناء مخيم  

 اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.



 

شق يومًا  من جهة أخرى يزداد قلق أهالي مخيم الحسينية لالجئين الفلسطينيين بريف دم

)كورونا( وانتشارها بشكل واسع يف    19بعد يوم من ارتفاع حاالت اإلصابة بفايروس كوفيد 

مدارس املخيم، حيث سجلت عدد من اإلصابات بين أعضاء الكادر التدريسي واإلداري يف  

املدارس التابعة لوكالة األونروا، مما أضطر إدارات تلك املدارس بإغالق أكثر من خمسة  

 املراحل االبتدائية واإلعدادية بسبب تفشي املرض بين التالميذ.  صفوف يف 

 

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل يف مخيم الحسينية أن االكتظاظ الكبير ضمن الصف الواحد  

واملدرسة، وعدم تطبيق إجراءات الوقاية بشكل صارم وقلة الوعي لدى التالميذ، ساعد  

( يف مدارس املخيم، منوهًا إلى أن  19يد بشكل كبير ىلع انتشار فايروس كورونا )كوف 

مدارس وكالة الغوث قامت مع بداية العام الدراسي بتوزيع الكمامات واملعقمات ىلع 

 الطلبة ملرة واحدة فقط.  

وأضاف مراسل مجموعة العمل أنه ىلع الرغم من مئات اإلصابات يف املخيم لم يتم معرفة  

بكورنا، بسبب عدم وجود احصائيات رسمية،   العدد أو حجم الوفيات الناجمة عن اإلصابة



 

تكتم الجهات الرسمية يف الحكومة السورية عن إعالن العدد الحقيقي، وعدم وجود 

ليرة   125000مسحات للحاالت املصابة وارتفاع سعرها مقارنة بدخل الفرد حيث تصل لحوالي  

 ليرة سورية.   100000سورية بينما قد ال يصل الدخل املواطن لـ 

نتقال إلى الشمال السوري جّدد مركز توثيق الالجئين الفلسطينيين شمال سورية دعوته  باال

للنازحين الفلسطينيين من إدلب وريف حلب الغربي إلى ريف حلب الشمالي، للمبادرة  

بالتسجيل لدى املركز، لضرورات التوثيق والحصول ىلع الوثائق الالزمة، ومحاولة التنسيق  

 اعدتهم حسب اإلمكان، وفق ما أعلن عنه املركز.مع الجهات الفاعلة ملس

 

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

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

  يف مركز التوثيق.  املدنية لعائالت الالجئين الفلسطينيين املسجلين أصوالا 

يف ملف االنتهاكات واإلخفاء القسري تواصل األجهزة األمنية السورية للعام السادس ىلع 

التوالي اعتقال الطالب يف كلية الحقوق يف جامعة دمشق الالجئ الفلسطيني "يزن  



 

من أبناء مخيم اليرموك منذ ما يقارب من ست سنوات، حيث قام عناصر  1989عريشه" مواليد 

 دون معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله.   2014ة باعتقاله بتاريخ عام األجهزة األمنية السوري 

 

من جانبها وجهت عائلة يزن عدة مناشدات ودعوات ملنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل  

الفلسطينية لإلفراج عن نجلها أو معرفة مصيره، لكن دون جدوى، ولم يتم تحديد مكان  

 لومة عنه. اعتقاله، وإلى اآلن ال توجد أي مع

( منظمة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مادة الحطب ىلع حوالي AFADاغاثيًا وزعت آفاد )

عائلة فلسطينية وسورية يف مخيمي دير بلوط واملحمدية يف منطقة عفرين ناحية   1100

جنديرس بالشمال السوري، ويأتي ذلك يف إطار التخفيف من معاناة النازحين ومساعدتهم  

 هة برد الشتاء القاسي.ىلع مواج

وتعيش مئات العائالت الفلسطينية والسورية يف مخيمات الشمال التي تفتقر ألدنى 

مقومات الحياة الكريمة، وبحسب مراسلنا فإن معظم العائالت التي نزحت إلى املخيمات  

 هي عائالت فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق.


