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"األونروا تحذر من وقف المساعدات الغذائية لفلسطينيي سورية في لبنان بسبب العجز المالي"

•
•
•
•

عبد الهادي يبحث أوضاع مخيم اليرموك مع محافظ دمشق
لجنة تقيم األبنية القابلة للسكن تواصل عملها في مخيم اليرموك
طالبة فلسطينية سورية تفوز ببطولة القراءة باللغة الهولندية للمرة الثانية
األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني زهير محمد إبراهيم للعام الخامس

آخر التطورات
حذرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا"،
في النداء الطارئ لعام  2019بشأن أزمة سوريا اإلقليمية إلى أنها في حال لم تتوفر المبالغ
المطلوبة لسد العجز المالي الذي تعانيه ،أنها ستوقف في نهاية حزيران/يونيو  2019دفع المال
مقابل الغذاء لفلسطينيي سورية بلبنان.
وأشارت األونروا إلى أنه من أصل  46.2مليون دوالر تحتاجها لتغطية احتياجات الالجئين
الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان لسنة  ،2019ال يزال  %41.3من المبلغ غير
متوفر.

وأوضحت وكالة الغوث أن ما لديها من أموال تكفي لتغطية احتياجات الالجئين الصحية
والتعليمية حتى شهر أيلول/سبتمبر  ،2019وأموال نقدية متعددة االستخدام حتى شهر تشرين
األول /أكتوبر .2019
وكانت األونروا أعلنت أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ  28,598الجئ
فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط /فبراير .2019
من جانبهم حذر عدد من الناشطين الفلسطينيين من تأثير تداعيات هذا القرار إن طبق على
األوضاع المعيشية واإلنسانية لفلسطينيي سورية في لبنان ،الذين يعانون البطالة وانعدام الموارد
المالية التي تعينهم في نكبتهم ومأساتهم الجديدة.

في سياق مختلف بحث مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي،
مع محافظ دمشق عادل أنور العلبي ،آخر التطورات في مخيم اليرموك.
وشدد عبد الهادي خالل اللقاء الذي عقد في مقر محافظة دمشق اليوم الثالثاء  26آذار /مارس
على ضرورة اإلسراع في إزالة الركام من مخيم اليرموك ،منوهاً إلى أن لجنة إزالة الركام المكلفة
من منظمة التحرير الفلسطينية جاهزة الستئناف عملها فو اًر.
بدوره ،قال محافظ مدينة دمشق إن سيقوم بزيارة قريبة لمخيم اليرموك لالطالع على آخر
التطورات فيه ،وتقييم أوضاع البنية التحتية ،ووضع التصور إلعادة الترميم.
مشي اًر إلى أن العمل سيبدأ قريباً بإزالة الركام من شوارع المخيم الرئيسية والفرعية ،منوهاً إلى أن
اللجان الهندسية التي انتدبت من محافظة دمشق لمخيم اليرموك لدراسة أوضاع المناطق المؤهلة
للسكن ستنهي عملها في وقت قريب.
وكان العمل على إزالة األنقاض في اليرموك قد توقف منذ أكثر من شهرين بناء على طلب من
المخيم لمحافظة دمشق وإنهاء دور اللجنة
الجهات السورية المختصة بعد أن تم إحالة تبعية
ّ
المحلية التي كانت تشرف عليه.
في سياق غير بعيد واصلت لجنة الخدمات الفنية تقييم األضرار في مباني وممتلكات مخيم
اليرموك عملها لألسبوع الثاني على التوالي ،وذلك لرفع الوضع الراهن للمخيم وتقييم وتقويم
المخطط التنظيمي.

ووفقاً ألحد األعضاء أن اللجنة بدأت عملها بعد أن دخلت شركة الدراسات المتعاقدة مع محافظة
دمشق وبالتنسيق مع الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب إلى مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب دمشق ،لتقييم الوضع في المخيم واحصاء األبنية المتضررة واألبنية القابلة
للسكن ،مشي اًر إلى أن اللجنة تقوم حالياً بفحص األبنية الواقعة بداية اليرموك ومحيط بلدية
اليرموك في شارع فلسطين لتقييم مدى قابليتها للسكن.
وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي أكد خالل اجتماع مجلس
محافظة دمشق يوم االثنين  2019 / 3/11أن عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم مرهون
بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن ألن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع
والبعض سليم بحسب قوله ،مشي اًر إلى أنه مع انتهاء التوصيف سيسمح لألهالي الذي يملكون

مساكن سليمة بالعودة.
باالنتقال إلى هولندا فازت الالجئة الفلسطينية السورية الطالبة تسنيم الحزينة ( 14عاماً) في

بطولة " "read2meللقراءة باللغة الهولندية على مستوى مدينة هيلموند ،حيث خاضت تسنيم
ممثلة مدرستها "" ،Dr.Knippenbergcollegeفي بطولة القراءة التي أقيمت على مسرح
 podium hoge woerdfl]dkmفي أوتريخت ،وشارك فيها نحو  21مدرسة من جنوب
لتتأهل لخوض المنافسة النهائية على مستوى محافظة نورد بربانت.
هولنداّ ،
وسبق لتسنيم الفوز ببطولة القراءة باللغة الهولندية عام  2017بمدينة هيلموند عندما كانت
بمدرسة صالح الدين األيوبي اإلسالمية.

في غضون ذلك تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الالجئ الفلسطيني زهير محمد إبراهيم
مواليد ( )1971للعام الخامس على التوالي ،حيث تم اعتقاله من قبل عناصر حاجز علي
الوحش  ،2014 /1/5وحتى اللحظة لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.
بدورها أشارت مجموعة العمل إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين
الفلسطينيين ،حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام
السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم ،مشيرة إلى أنها وثقت حتى اآلن
( )1734معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم ( )107نساء.

