
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3005العدد: 

05-10-2020 

 شكوى من سوء معاملة موظفي مستوصف األونروا في مخيم خان الشيح  •

 اإلعالن عن زيارة لمحافظ دمشق إلى مخيم اليرموك  •

 إصابة في مدارس سورية  40كورونا..أكثر من  •

 سنوات  8النظام يخفي قسرياً الالجئ الفلسطيني "معد الخطيب" منذ  •

 

 "مناشدة..طفل فلسطيني محروم من العالج لعدم امتالكه "كيملك" 



 

 آخر التطورات:

ناشد الالجئ الفلسطيني السوري "أيمن دواه" من مهجري مخيم اليرموك، لتقديم العالج لطفله إثر  
ية لعدم امتالكه بطاقة الحماية  تدهور حالته الصحية، وعدم استطاعته العالج في المشافي الترك

 المؤقتة "كيملك".

 
وقال دواه إن حالة طفله محمد في تدهور بسبب خطأ طبي وفشل عملية جراحية أجريت له في 

، وأضاف في مناشدته "وضع الكتلة في تأزم وأنا ما بدي شي غير  سطنبولإبأحد المراكز الطبية  
 تالكي على كملك".أعالج إبني ألني ما بقدر أدخله للمشفى لعدم ام

في سورية، اشتكى أهالي مخيم خان الشيح بريف دمشق من المعاملة السيئة من قبل بعض موظفي 
 اس. النالمستوصف التابع لوكالة األونروا في المخيم، وتصرفاتهم غير اإلنسانية مع 

 



 

األ وكالة  مستوصف  على  القائمين  شكواهم  في  المخيم  أهالي  بالموضوع    االهتمامونروا  وطالب 
 والمحافظة على كرامة الناس دون تجريحهم.

في سياق آخر، أعلنت وسائل إعالم النظام عن زيارة محافظ دمشق "محمد العلبي" لمخيم اليرموك  
خالل األيام القادمة، مضيفة أن الزيارة إلتمام الترتيبات النهائية للبدء بعودة السكان لعقاراتهم القابلة  

 بعد الحصول على الموافقات الالزمة.  للسكن

 
وكانت محافظة دمشق قد أعلنت في وقت سابق عن مخطط تنظيمي جديد لمخيم اليرموك، ويضعه 
في عهدة "الشام القابضة" والتي يرأس إدارتها "عادل العلبي"، حيث ينتهك حق الملكية العقارية  

لبيوت والمحالت الداخلة في التنظيم  % من األبنية وا  50لسكان مخيم اليرموك، ويقضـم أكثر من 
 لف اعتراض مما أحال المخطط للتريث واإللغاء.أ 11الجديد، وقدم أبناء المخيم أكثر من  

على صعيد كورونا، كشفت وزارة التربية التابعة للنظام السوري حصيلة اإلصابات بفيروس كورونا  
ليمية واإلدارية العاملة في مدارس من الطالب واألطر التع  41في المدارس السورية، وقالت إن  

 البالد أصيبوا بكورونا.

هذا ويؤكد مدرسون وكوادر تعليمية وإدارية في المدارس إلى أن أعداد المصابين أكبر بكثير من  
 المعلن عنه، وأشاروا إلى وجود إصابات بين المعلمين والطلبة. 

ة من الالجئين الفلسطينيين لبدء  ألف طالب وطالب  49وتستقبل مدارس وكالة األونروا في سورية  
 عام دراسي جديد بالتزامن مع فتح المدراس الحكومية.



 

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني "معد عدنان الخطيب" 
، علمًا أن الخطيب كان من طالب  2012/  12/  1من أبناء مخيم الحسينية بريف دمشق منذ  

 لفتح االسالمي وهو أمام وخطيب مسجد الصحابي زاهر في مخيم الحسينية.معهد ا

وتشير إحصائيات مجموعة العمل إلى أن عدد المعتقلين من أبناء مخيم الحسينية في المعتقالت 
 الجئًا.  36السورية يبلغ 

 


