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العدد2091 :

"المديرة العامة لليونسكو تطالب فتح تحقيق في مالبسات وفاة الصحفي "نيزار سعيد" في
السجون السورية"
•
•
•
•

مقتل فلسطيني جراء المعارك الدائرة في السويداء
دعوة لطلبة فلسطين جنوب دمشق تقديم أوراقهم للموافقة على دخول العاصمة
فلسطينيو حوض اليرموك بريف درعا الغربي يعيشون أوضاعا ً إنسانية وأمنية قاسية
تعبئة بطاقة الصراف اآللي لفلسطينيي سورية في لبنان

ضحايا
قتل الفلسطيني "مصطفى محمد العيسى" مواليد  1990من أبناء مخيم اليرموك أحد عناصر
شنه التنظيم صباح يوم األربعاء  25تموز  -يوليو
تنظيم داعش جراء الهجوم االنتحاري الذي ّ

على مناطق متفرقة في مدينة السويداء جنوب سورية ،والذي أسفر عن سقوط أكثر من 100

ضحية و 176جريح بعضهم في حالة حرجة.

آخر التطورات
طالبت المديرة العامة لليونسكو "أودري أزوالي" بفتح تحقيق في المالبسات المحيطة بوفاة
المصور الفلسطيني "نيزار سعيد" في أحد معتقالت النظام السوري ،بعد سنوات من اعتقاله.
أود أن أعرب عن تعاز ّي لعائلة
وقالت أزوالي عبر تصريح لها على موقع اليونسكو اإللكتروني " ّ
أحث السلطات على إجراء تحقيق نزيه في الظروف المحيطة باعتقاله ،واحتجازه
نيزار سعيد ،و ّ

لفترة طويلة ،ووفاته في السجن".

وشددت المديرة العامة على ضرورة أن تحترم الحكومات كافة اإلجراءات القانونية الواجب
ّ

ألن حرية الكالم لحق
اتباعهاّ ،
وجددت التزام اليونسكو التزاماً راسخاً بتعزيز سالمة الصحفيين ّ
أساسي وضروري ألي مجتمع ،بحسب تعبيرها.
وكان "نيراز سعيد" حصل على العديد من الجوائز ألعماله الفنية التي وثقت مراحل الحصار
على مخيم اليرموك ،أبرزها جائزة وكالة (األونروا) ألفضل صورة صحفية عن صورة "الملوك

الثالثة" ،باإلضافة لفيلم "رسائل من اليرموك" والذي حصل على العديد من الجوائز الدولية،
وشاركت صوره في معرضين بمدينة القدس المحتلة ورام هللا.
وفي جنوب دمشق دعا مسؤول ملف التعليم لطالب مخيم اليرموك "وليد الكردي" على صفحته
على الفيس بوك ،جميع طالب الم ارحل التعليمية الثانوية والمعاهد والجامعة والمدرسين من أبناء
مخيم اليرموك القاطنين في البلدات الثالثة يلدا وببيال وبيت سحم بجنوب دمشق ،والذين سجلوا
في المدارس أو الجامعات خارج هذه المناطق ،التوجه إلى مدرسة الجرمق البديلة ،والمبادرة
لتسجيل أسمائهم خالل أسبوع مع صورة الهوية ،وذلك من أجل اتخاذ إجراءات تسجيل خروجهم
ووصولهم إلى مدارسهم وجامعاتهم بشكل يومي والعودة إلى مناطق سكنهم.
في غضون ذلك تعيش مئات العائالت الفلسطينية القاطنة بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا
الغربي أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة ،وذلك على وقع اشتداد المعارك واالشتباكات والقصف

المتبادل بين جيش خالد بن الوليد التابع لتنظم داعش ،وقوات النظام السوري ،حيث يشتكي
سكان بلدة ومخيم جلين الواقع بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي ،الذي تقطنه العديد
من األسر الفلسطينية والسورية من ظروف معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات اإلغاثية وعدم
توفر مورد مالي وانتشار البطالة بينهم جراء استمرار الصراع الدامي في سورية.

من جانبها 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.

وأشارت األونروا في الرسائل النصية التي أرسلتها للعائالت الفلسطينية السورية إلى أن العائالت
التي تحولت للجنة المراجعة ما زالت قيد الدرس وسيتم تعبئة بطاقات المستحقين منهم الحقاً.
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.

