
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3078العدد: 

17-12-2020 

 إصابات بكورونا في مخيم درعا 10تسجيل أكثر من  •

 عصابة منظمة تروع األهالي في مخيم جرمانا  •

 كيف باتت الدروس الخصوصية بديل للتعليم الرسمي في مخيم الحسينية  •

 

 "مطالب بعودة اللجنة المحلية إلدارة مخيم اليرموك" 



 

 آخر التطورات:

إلد  المحلية"  "اللجنة  بعودة  فلسطينيون  وناشطون  مهندسون  لالجئين  طالب  اليرموك  مخيم  ارة 
الفلسطينيين في دمشق، ووقف عمل "دائرة الخدمات" المكلفة من قبل محافظة دمشق، وذلك لفشلها 

 في إدارة ملف المخيم وخدماته.

 
وأشار المهندسون أن دائرة الخدمات أضرت بالمخيم بدل نفعه، ألنها شغلت المسؤولية اإلدارية  

لخدمته طوال فترة سيطرة النظام، واتهموا الدائرة بإبعاد أبناء المخيم  على المخيم، كما أنها لم تتحرك  
 الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملف المخيم كما كان سابقًا في اللجنة المحلية. 

يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في    2018وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا أواخر عام  
 ة دمشق مكانها، مخيم اليرموك، على أن تحل محافظ

الجئين فلسطينيين بالتهاب    10في سياق منفصل أفاد مراسل مجموعة العمل، بإصابة أكثر من  
رئوي جراء إصابتهم بفيروس كورونا في مخيم درعا جنوب سورية، مشيرًا أن الحاالت ال تتلقى  

 عالجًا أو أي مساعدة طبية. 

زل في المنازل، فيما يضطر األهالي لشراء  وقال مراسلنا "يعتمد المصابون على عالج أنفسهم والع
األدوية واألوكسجين على الرغم من األوضاع المعيشية الصعبة، كما يعاني األهالي من عدم توفر  
وسائل لنقل المرضى، مما يضطرهم إلى دفع مبالغ أعلى للوصول إلى الطبيب أو إلى المشافي 

 للعالج.



 

يم بحاجة ماسة ألدوات تعقيم وسالت صحية، وإلى  ووفقًا لمراسل مجموعة العمل أن أهالي المخ 
لجان ومشرفين متخصصين لتوعية األهالي بطرق الوقاية والعالج، إضافة إلى نقطة طبية وسيارة  

 إسعاف داخل المخيم.

 
من جهة أخرى حذر نشطاء من أبناء مخيم جرمانا األهالي من عصابة تقوم بأعمال السلب والنهب  

 ناء المخيم. بعد سرقة منازل تعود ألب 

وقال مراسل مجموعة العمل في المخيم إنه خالل األيام القليلة الماضية تم التبليغ من قبل األهالي  
 عن سرقات حدثت بالفعل لمنازل وبطاريات سيارات تعود ألبناء المخيم.

واضاف مراسلنا أن العصابة المذكورة تدمن وتمتهن تجارة الحشيش والحبوب المخدرة، وقامت قبل  
وتفيد معلومات من داخل المخيم أنه تم إلقاء القبض على  ،  ة باستدراج فتاة محاولة اغتصابهامد 

 اثنين من أفراد العصابة وتتم مالحقة البقية. 

وانتشرت هذه الظاهرة في العديد من المناطق التي تقع سيطرة الحكومة السورية نتيجة االنفالت 
 التي يعانيها السكان. األمني وسوء األوضاع المعيشية واالقتصادية 

من جهتهم أعرب األهالي عن قلقهم بعد موجة السرقات التي شهدها المخيم، واستهدفت منازل 
 وأمالك الالجئين. 

وأكد نشطاء على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وضرورة تنبيه األهالي أبنائهم من  
 تهم. مغبة الوقوع في مستنقع اإلدمان واللصوصية ومراقبة تحركا



 

على صعيد مختلف انتشرت في اآلونة األخيرة ظاهرة توجه عدد من أهالي تجمع الحسينية لالجئين  
 الفلسطينيين نحو الدروس الخصوصية لتعليم أبنائهم الطالب. 

وقال مراسل مجموعة العمل في منطقة الحسينية إن السبب الرئيسي وراء هذا التوجه تدني مستوى  
اض التحصيل العلمي ألبنائهم، وتطوع عدد من الطالب الجامعيين لتدريس التعليم في البالد، وانخف

 أبناء المخيم بأجور زهيدة أو بدون مقابل في بعض الحاالت.

من جانبه قال أحد الطالب" لقد وجدنا أنفسنا مضطرين العتماد الدروس الخصوصية، بعد وصولنا  
ل درجات علمية جيدة، وال مسنا تراجعًا في  لقناعة تامة بأن التعليم الحكومي لم يعد كافيًا لتحصي

 أداء بعض المدرسين خاصة في المواد العلمية.

 


