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"دخول شركة دراسات إلى مخيم اليرموك لتقييم األبنية القابلة للسكن"

• األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقتين الفلسطينيتين "هدى وسميرة محمود خطيب" ويتكتم على
مصيرهما
• مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تطلق قناتها الجديدة عبر "تلغرام"
• تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان

آخر التطورات
دخلت يوم االثنين  18آذار ،شركة الدراسات المتعاقدة مع محافظة دمشق وبالتنسيق مع الهيئة
العامة لالجئين الفلسطينيين العرب إلى مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق ،وذلك
لرفع الوضع الراهن للمخيم وتقييم وتقويم المخطط التنظيمي ،وفحص األبنية الواقعة بداية المخيم
ومحيط بلدية اليرموك في شارع فلسطين لتقييم مدى قابليتها للسكن.
ووفقاً ألحد أعضاء الشركة أن عمل اللجنة سيتم على عدة أيام سيتم خاللها الكشف على كامل
أبنية اليرموك ،مشي اًر إلى أن األبنية غير الصالحة للسكن سيتم تعويض أصحابها على حد
تعبيره.

من جانبه أعلن االتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين-فرع سوريا عن تشكيل لجان عمل فنية
للمساهمة في رفع الواقع الفني والتنظيمي لمخيم اليرموك ،داعياً الراغبين بالتطوع من أجل رفع
الوضع الراهن في اليرموك ارسال االسم الثالثي واسم األم ورقم الهوية.
إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية
ومنظمة التحرير الفلسطينية باإلسراع بتنفيذ القرار الرئاسي القاضي بإعادة من يرغب من أهالي
اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة ،والتخفيف من األعباء االقتصادية والمعيشية
المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم ،منتقدين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية
تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم ،بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي
بعودة سكان مخيم اليرموك إليه ،كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب
العاجل.

في غضون ذلك يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "هدى محمود خطيب" مواليد
 ،1975و"سميرة محمود خطيب" مواليد  1970من سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين
منذ عام  2013وحتى اللحظة ،ولم ترد عنهن أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهن.
من جانبها جددت عائلة الخطيب مناشدتها للمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية واألونروا والسفارة
الفلسطينية في دمشق التدخل للكشف عن مصير بناتهن والعمل على اإلفراج عنهن وعن جميع
المعتقلين في السجون السورية.
هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على مصير أكثر من ( )108معتقالت فلسطينيات منذ
اندالع الحرب الدائرة في سورية ،وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم ،فيما
بلغت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية ()1730
من جهة أخرى أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قناتها الرسمية على برنامج
التواصل االجتماعي التلغرام والتي ستكون مخصصة لنشر األخبار والتقارير المهتمة بالشأن
الفلسطيني السوري.
ستحتوي قناة مجموعة العمل الجديدة على كل المواضيع والمقاالت الخاصة بالموقع باإلضافة
إلى الصور ومقاطع الفيديو ،وكل ما يخص توثيق معاناة الالجئ الفلسطيني السوري من عدة
جوانب منها الحقوقية والقانونية والتعليمية والصحية والمعيشية ،باإلضافة إلى الجوانب اإلحصائية
والتوثيقية ،واالنتهاكات التي ارتكبت بحقه منذ بداية الحرب في سورية وحتى اليوم .حيث يتيح
التلغرام الوصول لمتابعي مجموعة العمل بشكل أكبر وأسهل وأسرع.
في حين تتيح "مجموعة العمل" لمتابعيها إمكانية االشتراك في القناة من خالل الضغط على
الرابط التالي ،https://bit.ly/2FlyAAF :أو البحث عن القناة باسم "مجموعة العمل من أجل
فلسطينيي سورية" بخانة البحث في التلغرام.
أما في لبنان قامت وكالة "األونروا" بتعبئة بطاقة الصراف اآللي الخاصة بالالجئين الفلسطينيين
السوريين المهجرين في لبنان وتم صرف مبلغ ( )$100بدل إيجار لكل عائلة فلسطينية الجئة
من سورية ،وبدل طعام ( )40ألف ل.ل ،حوالي ( $ )27لكل شخص.

إلى ذلك ال يزال الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية والذي يقدر تعدادهم بحوالي ()31
ألف ،بحسب إحصائيات األونروا حتى نهاية كانون األول عام  ،2016يعانون من أوضاع
معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة وصعوبة تكاليف
الحياة في لبنان.

