
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3048العدد: 

17-11-2020 

 فلسطينيو سوريا في مصر يجددون مطالبتهم األونروا والسفارة بتحمل مسؤولياتهم  •

 لمؤسسة الالجئين بعد زيارة مديرها لمخيم النيرب  انتقادات •

 نشاط مدرسي توعوي في مخيم درعا  •

 سنوات  6"علي محمود" منذ   الفلسطينياألمن السوري يواصل اعتقال  •

 

 "إطالق حملة تكافلية الستضافة العائالت األكثر تضرراً في مخيم اليرموك" 



 

 آخر التطورات:

"للوقوف مع األهالي    أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك حملة تحت عنوان " استضف أخاك
ن الحملة أطلقها عدد  إوقال مراسل مجموعة العمل"  ،  بير جراء الحرب المتضررة منازلهم بشكل ك 

من أبناء المخيم بهدف تخفيف أعباء اإليجارات عن األهالي، وتقوم على استضافة عوائل دمرت 
 الحرب منازلها بشكل كبير في منازل أقل ضررًا وقابلة للسكن دون دفع إيجار. 

 
ه مع  األهالي  من  العديد  تضامن  جانبهم  الحملة  من  في   وأبدواذه  العوائل  الستقبال  استعدادهم 

 منازلهم وبناياتهم دون أي مقابل مادي، من باب التراحم والتكافل بين أبناء المخيم الواحد. 

من ناحية أخرى جدد فلسطينيي سوريا في مصر، مطالبهم بوضع حًد لمماطلة مكتب )األونروا( 
 ينية، مع التهديد المستمر بإيقاف الخدمات العالجية. في القاهرة بتقديم المساعدات المادية والع

وأكد الالجئون أنهم مسجلين لدى دوائر "وكالة الغوث” كالجئين فلسطينيين، ومن حقهم الحصول  
يتواجدون في مناطق عملها   الذين  الفلسطينيين  بالالجئين  التي حرموا منها أسوة  الخدمات  على 

رعاية في كافة المجاالت المعيشية واإلغاثية والتعليمية  الخمسة، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى ال
 والقانونية.

كما اشتكى الالجئون من طريقة تعامل السفارة الفلسطينية في مصر معهم، واتهموها بعدم اإليفاء  
 بوعودها، وإغالق جميع خطوط التواصل معهم.

 



 

"المؤسسة العامة   من زاوية أخرى انتقد أهالي مخيم النيرب الزيارة التي قام بها "علي مصطفى" مدير
 لالجئين الفلسطينيين العرب" لمخيم النيرب في حلب.

 
ن الزيارة اقتصرت على مكتبة المخيم، حيث ناقش خاللها إوقال مراسل مجموعة العمل في المخيم  

وموظفي   المدعوين  من  عدد  بحضور  المستويات،  كافة  على  "األونروا"  خدمات  مصطفى"   "
شديدة اللهجة لعلي مصطفى    انتقادات طاء وعدد من أهالي المخيم  من جانبهم وجه نش،  "األونروا"
وأوضاع الخدمات األساسية داخل   على أحوالهم  االطالعبعدم االكتراث بالالجئين، وعدم  واتهموه  

 المخيم، ودعوه لزيارة شوارع ومرافق المخيم، بدل اقتصار زيارته على المكتبة فقط. 

على صعيد آخر نظمت مدرسة الصفصاف في مخيم درعا نشاطًا ارشاديًا توعويًا لطالب الحلقة 
 .حول أهمية النظافة في مكافحة األمراض  األولى تعليم أساسي،

 



 

النش  القائمون على  اط "إن الغاية منه نشر الوعي بين طالب المرحلة االبتدائية، وتعريفهم  وقال 
 بأهمية النظافة، وخاصة غسل اليدين بالماء والصابون للحد من تفشي "فايروس كورونا". 

النشاط رسومات لألطفال و  اليدين بشكل  تخلل  عرض منشورات صحية توضيحية لطريقة غسل 
 صحيح، باإلضافة لتطبيق عملي لكيفية غسل اليدين والتعقيم. 

  "في سياق مختلف تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الشاب الفلسطيني "علي محمود محمود 
ت حتى اللحظة، وهو من أبناء مخيم اليرموك جنوب  ولم ترد عنه معلوما  20/ 2014/2"منذ تاريخ  

 العاصمة دمشق.

 ( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السوري.1797ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 


