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 مخيم درعا: "يا أونروا ال نريد سلة غذائية" •

 األونروا تعلن موعد تسليم مساعداتها المالية للفلسطينيين في سورية •

 فيلم "عاصمة األمل عاصمة الشتات" يشارك في مهرجان سينما الشباب بدمشق •

 أكاديمية لبنان للتدريب والتطوير في صيدا تعلن عن دورات تدريب مجانية للشباب •

 "بيان صحفي: مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تدين استهداف مخيم النيرب وتدعو إلى حماية المدنيين"
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 بيان صحفي 

لقصف  2019اء يوم الرابع عشر من أيار /مايو تعرض مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين مس
صاروخي أدى لسقوط تسع ضحايا من النساء واألطفال والشيوخ والشباب الفلسطينيين باإلضافة 

 إلى عشرات الجرحى.

وعليه فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تدين هذا االعتداء السافر على المدنيين 
اء الشعب الفلسطيني الالجئ في سورية وتدعو كل أطراف اآلمنين من سكان المخيم من أبن

الصراع إلى تحييد ما تبقى من المخيمات الفلسطينية في سورية والحفاظ على الهدوء فيها 
 وضمان سالمة وأمن المدنيين.

وتدعو وكالة غوث وتشغيل الجئي فلسطين االونروا إلى تقديم الحماية الواجبة في القانون الدولي 
 مخيماتهملالجئين و 

 
 آخر التطورات

طالب الالجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم درعا، وكالة الغوث األونروا بتوزيع مساعدات مالية 
 بداًل عن مساعداتها الغذائية التي تستنزف الكثير من األموال، بحسب قولهم.

ائية، فمع زيادة وقال أبناء المخيم في رسالة وصلت إلى مجموعة العمل "يا أونروا ال نريد سلة غذ
األوضاع سوًء على جميع فلسطينيي سورية ومع حجم التقليصات من قبل األونروا في كافة 
خدماتها ومساعداتها، فإننا كأبناء المخيمات المنكوبة في مخيم درعا نريد توزيع المال بداًل من 

 الكراتين الغذائية التي تأتي إلينا ويصل ثمنها أضعاف مضاعفة"



 

لة أن تكلفة الشحن والنقل والتخزين في المستودعات وتكلفة إيجار العمال، وأوضحت الرسا
وتحمل أعباء الوصول إلى المركز وتكلفة إيصالها إلى منازل الالجئين، تضاعف من حجم 

 .بالفائدةتكلفتها وتهدر الكثير من األموال وذلك لن يعود على الالجئين الفلسطينيين 

لسطينية التي عادت إلى أحياء مخيم درعا من الفقر الكبير، ومن هذا وتعاني أكثر العائالت الف
الدمار الهائل الذي حل بالبيوت نتيجة القصف والدمار الممنهج الذي طال منازل وشوارع 

 .% من أبنية المخيم 80المخيم، حيث حل الدمار بنسبة 

 
نها ستبدأ توزيع وفي السياق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" أ

 31/7وتنتهي بتاريخ  19/5/2019اعتبارًا من  2019المساعدات المالية للدورة الثانية لعام 
/2019. 

ألف ل.س للشخص الواحد  24مبلغين مختلفين، وستمنح مبلغ  ستوزعوأوضحت األونروا أنها 
ألونروا والتي تقوم بتحديث في العائالت األكثر عوزًا وفقرًا وفق معايير االستهداف المسجلة لدى ا

بياناتها، وباقي العائالت المسجلة لدى األونروا والتي ال تنطبق عليها أي من المعايير مبلغ 
 ألف ل.س للشخص الواحد. 16المساعدة 

ونوهت الوكالة أن العائالت مقسمة على قوائم أسبوعية ولمدة عشرة أسابيع وسوف يتم إرسال 
ئالت حيث يتم من خاللها تحديد مكان االستالم مع التاريخ حسب رسائل أسبوعيه إلى هذه العا

 القوائم.



 

الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتها للوكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية 
األونروا مما اضطرها إلى تقليص عدد من خدماتها المقدمة لالجئي فلسطين في مناطق عملها 

 الخمسة.

مهرجان سينما الشباب  يالشتات" فعاصمة األمل عاصمة " ارك الفيلم القصيرفي سياق آخر، ش
 لألفالم القصيرة بدمشق الذي أنهى أعماله قبل أيام، ونال إعجاب المشاركين.

وتحدث المخرج الفلسطيني "محمد أبو مطحنة" عن صعوبات كبيرة ونقص في األدوات وعوائق 
 ذي منع انتاجه من نيل الجوائز األولى.أخرى اعترضت طريقه خالل التصوير، األمر ال

وقال أبو مطحنة لمجموعة العمل في حديث سابق، إّن الفيلم عبارة عن منحة استحقها من خالل 
 دبلوم العلوم السينمائية الذي تقدمه المؤسسة العامة للسينما ووزارة الثقافة في دمشق.

والسياسية لمخيم اليرموك من  الجتماعيةواوأضاف أبو مطحنة أّن الفيلم يتناول الحالة اإلنسانية 
عاصمة األمل(  الشتات،التأسيس إلى مرحلة إعادة األمل وإعادة البناء، فكان اسم الفيلم )عاصمة 

 بحسب وصفه.

 
وأشار إلى أّن الحالة اإلنسانية السيئة التي تعرض لها مخيمه اليرموك، دفعته لعمل فيلم وثائقي 

نيين السيئة خالل الحرب، ونّوه إلى وجود مقابالت مع قصير ينقل من خالله أوضاع المد
 األهالي وقت الحصار ومع قيادات الشعب الفلسطيني ومؤسسة الالجئين.

. لكن َعُبس المخيم، واآلن حان وقت المخيم.وعن الفيلم يقول "حين تعُبس المدن الكبيرة، يبتسم 
 األمل لنحيي عاصمة الشتات من جديد".



 

في لبنان، أعلنت أكاديمية لبنان للتدريب والتطوير وبالتعاون مع المجلس النرويجي للالجئين 
عن بدء التسجيل بالدورات المهنية والتعليمية وجامعة كايرون األلمانية في صيدا جنوب لبنان، 

 سنة، وتشمل الشباب الفلسطينيين القادمين من سورية. 24حتى  15التدريبية المجانية من عمر 

وتضم الدورات، اللغة االنجليزية والمهارات الحياتية ودورة في دبلوم في إدارة األعمال واالقتصاد، 
، وأن المواصالت مؤمنة ومجانية داخل 2019آيار  31 مشيرة إلى أن آواخر مهلة للتسجيل يوم

 مدينة صيدا.

الجدير ذكره أن أكاديمية لبنان للتدريب والتطوير في لبنان تقدم خدماتها ألبناء الشعب الفلسطيني 
في مجال التعليم، وكانت قد كرمت الفلسطيني السوري "وسيم الوني" ابن مخيم اليرموك المهجر 

 إلى لبنان.


