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معاناة األهالي يف مخيم اليرموك وفد من "مفوضية الالجئين" يطلع ىلع  

 للكهرباء وانقطاع التدفئة مواد تأمين يف صعوبات. درعا مخيم • 
 الفلسطينيين  ىلع املساعدات توزيع  منهجية توحيد  إلى األونروا تدعو 302 الهيئة. لبنان • 
 سورية  يف  الكاراتيه بطولة  يف األول املركز ينال فلسطيني شاب • 
 سريًا الشقيقين الفلسطينيين أحمد ومحمد حميديق يخفي  السوري األمن • 



 

 آخر التطورات

  " الالجئين  السوري ومحافظة  UNHCRزار وفد من مفوضية  األحمر  الهالل  يرافقه وفد من   "

الفلسطينيين جنوب دمشق، واطلعوا ىلع معاناة األهالي   اليرموك لالجئين  دمشق، مخيم 

ال مخيم  يف  الخدمات  دائرة  مسؤولة  بدورها،  وقدمت  املخيم،  املهندسة  يف  يرموك 

الفلسطينية "رولى موعد" أهم املطالب الخدمية، وأكدت بحسب مرافقين للوفد ىلع ضرورة  

ترميم   يف  املساهمة  وضرورة  واملعيشية  والخاصة  العامة  الخدمات  تقديم  يف  اإلسراع 

 املدارس واملؤسسات.

 

يف محافظة  ونقل مسؤول ملف التعليم يف املخيم "وليد الكردي"، عن مسؤول ملف املخيم  

دمشق "سمير جزائرلي" أن املخيم سيشهد عودة عمل عدد من حافالت نقل الركاب من وإلى  

املخيم وتسييرها لنقل املواطنين، كما اطلع الوفد بحسب الكردي ىلع عدد من أحياء املخيم  

 وزار مدرسة "عبد القادر الحسيني" واملخبز االلي غرب شارع اليرموك.



 

ئلة يف مخيم اليرموك أوضاعًا معيشية مزرية، بسبب صعوبات كبيرة  عا 400وتواجه أكثر من 

 يف تأمين حاجاتهم األساسية،  

أكثر من   األهالي ىلع قطع مسافة  تأمين طعامهم يجبر  أجل  كيلو متر مشيًا ىلع    4فمن 

توفر   إلى عدم  إضافة  املخيم،  مباعة يف  مواد  أو  تجارية  لعدم وجود محال  وذلك  األقدام، 

 لهم من وإلى خارج املخيم لشراء الحاجات األولية. مواصالت لنق

كبيرة يف   من صعوبات  الفلسطينيين  لالجئين  درعا  مخيم  أبناء  يشكو  يف جنوب سورية، 

تأمين مواد التدفئة "املازوت"، بسبب غالئها وعدم قدرة غالبية السكان لفقر حالهم، ويوضح  

تخصيص   بأن  العمل  للتدفئة  100مراسل مجموعة  مازوت  يكفي    لتر  ال  الحكومة  عن طريق 

العائالت، وليس لهم القدرة ىلع شرائه من السوق السوداء، حيث يبلغ سعر لتر املازوت الواحد  

 ألف ليرة سورية. 

 

ونتيجة للصعوبات، يعتمد أبناء املخيم ىلع ساعات وصول الكهرباء القليلة من أجل التدفئة،  

ر وعدم تواجدها أحيانًا، سبب واقعًا أليمًا  وتوفير بعض املازوت، لكن مشكلة انقطاعها املستم



 

للناس بحسب مراسلنا، وتعاني شبكتها الخراب الهتراء األكبال وكثرة التوصيالت والتمديدات  

 العشوائية وعدم تنظيمها، ما يسبب احتراق الصالح منها بين الحين واآلخر. 

  " الهيئة  دعت  آخر،  صعيد  وكال  302ىلع  الالجئين"   حقوق  عن  لتوحيد  للدفاع  األونروا،  ة 

التواصل   "شبكة  من  املستفيدين  ىلع  وتطبيقها  املالية  املساعدات  توزيع  منهجية 

 "كورونا".  19 -االجتماعي"، لحماية الالجئين الفلسطينيين السوريين يف لبنان من كوفيد

اآللي، ترسل   الصراف  أمام  التجمعات  الالجئين من خطر  "لحماية  الهيئة يف بيان لها  وقالت 

الستالم  "ا فيها  تدعوهم  املناطق  وحسب  دفعات  ىلع  لالجئين  نصية  رسائل  ألونروا" 

 املساعدة الشهرية بشكل منظم، فالتجمعات أمام الصراف اآللي مقلق جدًا"  

دوري   بطولة  يف  األول  املركز  الله"  عبد  مجد  "محمد  الفلسطيني  الشاب  حقق  ذلك،  إلى 

الشهر الجاري يف عدة محافظات سورية، ونال    25الشباب األول للكاراتيه، التي انطلقت يوم  

عامًا، وهو من أبناء مخيم اليرموك لالجئين    16السورية لعمر  لقب بطولة الجمهورية العربية  

 الفلسطينيين بدمشق.

 



 

يف ملف املعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "أحمد  

مواليد   مواليد  1992محمود حميدي"  و"محمد محمود حميدي"  عام    1983،  وحتى    2014منذ 

 مخيم اليرموك، ولم ترد عنهم أي معلومات عن مكان أو ظروف االعتقال.اللحظة، وهما من أبناء  

اإلعاقة   من  يعاني  أنه  علمًا  زينب،  السيدة  من  القريبة  شبعا  بلدة  من  أحمد  اعتقال  وتم 

أثناء   2014الجسدية وارتجاج يف املخ وفقدان ذاكرة مؤقت، فيما اعتقل شقيقه محمود عام 

اليرموك مخيم  من  عائلته  مع  اآلن  خروجه  حتى  املجموعة  ووثقت  هذا  معتقاًل    1797، 

 فلسطينيًا يف سجون النظام السوري. 

 


