
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2823العدد: 

17-07-2020 

 األونروا.. مساعدات قبيل عيد األضحى للعائالت األشد فقراً في سورية  •

 مسؤول ملف التعليم يدعو طلبة مخيم اليرموك لتسجيل أسمائهم  •

 للعام السادس األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمود موعد"  •

 ن بينهم فلسطينيي  مهاجرين  4محكمة مجرية تسجن  •

 "حّر الصيف وارتفاع األسعار يرهقان أهالي مخيم خان دنون" 



 

 آخر التطورات:

اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين من االرتفاع الحاد في األسعار ودرجات الحرارة  
 التي زادها انقطاع التيار الكهربائي. 

ونقل نشطاء من أبناء المخيم قولهم: "في ظل تدهور األوضاع االقتصادية وانعدام الموارد وارتفاع  
األسعار تأتي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة لتزيد من معاناة األهالي في ظل  

 صيف حار وملتهب. 

 
لذي نعاني فيه من نقص الموارد وانقطاع التيار الكهربائي يستمتع  وقال أحد األهالي "في الوقت ا

البعض بالماء والكهرباء والمسابح التي تخفف من حر الصيف، واصفًا إياهم بالحيتان ومصاصي  
 الدماء، وإن من يدفع الثمن هم البسطاء فقط" على حد قوله.

ة نتيجة انعدام الموارد المالية ويعاني أهالي مخيم خان دنون أوضاعًا معيشية غاية في الصعوب
 وانتشار البطالة التي ازدادت مع تطبيق الحجر الصحي وأزمة انقطاع المياه والكهرباء.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في سوريا "أونروا" عن نيتها  
 المتحدة.  توزيع مساعدات نقدية قبيل عيد األضحى المبارك بالتعاون مع األمم

مليون دوالر سيتم توزيعها على األسر   2وقالت "األونروا" في بياٍن لها إن المساعدات المقدر قيمتها  
  40األشد فقرًا ضمن معايير يحددها الباحثون االجتماعيون.، وأوضحت أن قيمة المساعدة ستكون  

 دوالر لكل فرد وستستفيد منها مئات العائالت الفلسطينية في سوريا. 



 

"الطالب    جانب آخر، دعا مسؤول ملف التربية والتعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكرديمن  
المتواجدين في مخيم اليرموك، للمبادرة بتسجيل أسمائهم لتأمين وسائل نقل إلى مدارسهم خارج 

 المخيم. 

 
أصل مدرسة من    16منشأة من منشأتها في مخيم اليرموك من بينها    32وتشير األونروا إلى تدمير  

 مدرسة للوكالة، كانت تعمل بنظام الفترتين.  28

في ملف المعتقلين، تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير الشاب الفلسطيني "محمود 
بعد   2014شباط    02موعد" من سكان مخيم اليرموك، حيث تم اعتقاله من أول شارع اليرموك في  

موالية للنظام، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك مشادة كالمية مع أحد عناصر المجموعات ال
 الوقت. 

 



 

 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري  1797وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من )
 ( معتقالت. 110منهم أكثر من ) 

في قضايا الهجرة، حكمت محكمة مجرية على رجلين فلسطينيين ورجلين سوريين بالسجن لمدة عام  
شخصًا مزقوا السياج   50لكل منهما، بتهمة تجاوز حدودها بطريقة غير نظامية مع مجموعة تضم  

 الحدودي. 

وذكرت وسائل إعالم أوروبية أن مجموعة من المهاجرين دخلوا من األراضي الصربية إلى هنغاريا  
الهواء   في  نارية  أعيرة  بإطالق  الهنغارية  القوات  فردت  الحدودي،  السياج  تمزيق  فانسحب بعد 

 المهاجرون إلى األراضي الصربية، لكن بقي أربعة مهاجرين. 

 
  2020-07-07ثم حاول المهاجرون األربعة االختباء لكن القوات الهنغارية قبضت عليهم، وفي 

صدر قرار من المحكمة بسجنهم لعام واحد، وبعدها سيتم ترحيلهم، ولم تصّرح دائرة الهجرة المجرية  
 تعرض صورهم.  عن أسماء المهاجرين أو 

وتواجه هنغاريا انتقادات أوروبية بسبب سياسة اللجوء لديها وطريقة معاملتها مع المهاجرين، حيث  
 "تحتجز بشكل غير قانوني أشخاًصا في منطقة العبور وتحرمهم من حقهم في التقدم بطلب لجوء".


