
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3046العدد: 

15-11-2020 

 تبدأ توزيع مساعدات صحية للعائالت األكثر عوزا   األونروا •

 إشادة بعمال التنظيفات في مخيم خان الشيح  •

 تكريم للمتوفقين في مخيم الحسينية  •

 عائلة فلسطينية تناشد لمعرفة مصير نجلها المعتقل  •

 

 "تحذيرات من تجار األزمات مع اقتراب عودة األهالي لمخيم اليرموك" 



 

 آخر التطورات:

اليرموك من المستغلين وتجار األزمات الذين يحاولون    مخيمفلسطينيون األهالي في  حذر نشطاء  
 استغالل مصائب الناس لخدمة مصالحهم. 

االجتماعي    التواصلية نشرها تجار على مواقع  وذكرت مصادر من داخل المخيم أن إعالنات إلكترون
 الالجئين. يعرضون فيها شراء منازل أهالي المخيم مقابل مبالغ زهيدة مستغلين الفقر وشدة حاجة 

 
عقارات من أبناء المخيم في هذه المرحلة يدعو إلى    شراءمن جانبه قال أحد األهالي" أن توقيت  

 أكثر حذرًا منهم". هؤالء ويجعلنا نيات الريبة والشك في 

الفلسطينيين في    الالجئينمن ناحية أخرى نقل مراسل مجموعة العمل أن وكالة غوث وتشغيل  
 سوريا' أونروا" بدأت بإرسال رسائل نصية للعائالت المصنفة أكثر عوزًا لتسليمها سلة صحية. 

األكثر عوزًا حسب تصنيفها  وقالت "األونروا" في بيان لها "أنها ستقوم بتوزيع سالت صحية للعائالت  
ياجات الخاّصة" إضافة للعائلة التي يعيلها  توهي العائالت التي يعيلها أو أحد أفرادها من ذوي االح

)كالضغط والسكري( ومسّجل    أو أحد أفرادها ُمسن تجاوز السّتين من عمره ولديه مرض مزمن
الوكالة" عيادات  "،  ضمن  لشري  األونروا"وتعزو  المساعدات  قّلة  حصرها  الالجئين  من  معينة  حة 

 الموارد المالّية، وضعف اإلمكانات المادية بعد توقف الدعم المالي من بعض الدول.

من جانبهم عبر عدد من الالجئين عن استغرابهم هذه التصنيفات، في ظل الظروف الصعبة التي  
 الالجئين المصنفين لدى "األونروا" كفقراء.يعيشها غالبية 



 

الشيح الشكر لعمال التنظيفات في مخيم خان    خان  مخيموجه نشطاء من أبناء  في سياق آخر  
 الشيح لجهودهم المبذولة في تنظيف كافة أرجاء المخيم.

 
العمل نقاًل عن األهالي "أن عمال التنظيفات في مخيم خان الشيح يتميزون   مجموعةوقال مراسل 

لمخيم، دون كلل وال ملل رغم تقدم غالبيتهم  نضباطهم وتفانيهم بالعمل حيث يغطون كافة أنحاء ااب
 بالسن". 

الحسينية بريف   مخيمعلى صعيد آخر نظمت حركة الجهاد اإلسالمي بالمركز الثقافي العربي في 
دمشق حفاًل لتكريم الطلبة الفلسطينيين المتفوقين في الشهادتين الثانوية واإلعدادية من أبناء مخيم  

األولى السنوية  الذكرى  إلحياء  الصادقين"  "درب  فعاليات  قادة    الحسينية ضمن    سرايا الستشهاد 
 فلسطين. القدس في 

 



 

وقال مراسل مجموعة العمل أنه كان من بين الحضور في حفل التكريم، وجهاء من المخيم ومندوبين  
 الفلسطينية، وأهالي الطلبة.  الفصائلعن 

  السوري "محمد عيسى الحوراني"  النظامالفلسطيني في سجون    المعتقلمن زاوية أخرى ناشدت عائلة  
معرفة مصير نجلها، وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت ممن تمكن من رؤيته أو حصل على  

 معلومات بشأنه. 

، ولم  درعا البلد من قبل أمن الدولة في    2013-وكان "الحوراني" قد اعتقل في شهر تشرين الثاني 
 . 1982درعا عام م مخيتتلق عائلته أي خبر عنه منذ اعتقاله، وهو من مواليد 

( اآلن  حتى  العمل  مجموعة  بينهم  1797ووثقت  السوري  النظام  سجون  في  فلسطيني  معتقل   )
 ( نساء. 110)

 


