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"المدير التنفيذي لمجموعة العمل :المماطلة بعودة أهالي مخيم اليرموك يفاقم من معاناتهم"

• غرق طفل ونجاة آخر من مخيم دير بلوط ومطالبات ببناء سياج للنهر
• األونروا تعلق توزيع مساعداتها في لبنان وتوقف العمل باألرقام الساخنة المخصصة للشكاوى
آخر التطورات

• اليونان تمهل الالجئين حتى نهاية الشهر إلخالء المخيمات

آخر التطورات:
قال المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "أحمد حسين" أن مماطلة حكومة
النظام بتنفيذ وعودها ألهالي المخيم بالعودة بعد مرور أكثر من عامين على بسط السيطرة عليه
يضع الالجئين الفلسطينيين في حالة من انعدام األمن ،ويفاقم من معاناة النازحين.
وأكد حسين في حديثه لـ "عنب بلدي" أن استمرار نزوح اهالي مخيم اليرموك يهدد مجتمعات
خطير على استمرار انتهاك حقوق اإلنسان
ًا
مؤشر
ًا
الالجئين الفلسطينيين بجميع شرائحهم ،ويعد
بالمأوى والعيش الكريم”.

وفاعال في قضية
فعليا
ً
واعتبر أن وكالة األونروا والفصائل الفلسطينية ،ال بد أن تكون طرفاً ً
التفاوض مع السلطات السورية ،والضغط عليها إلعادة إعمار المخيم والسماح بعودة سكانه ،محذ اًر
تنظيميا بمحافظة دمشق،
من تداعيات تنفيذ المخطط التنظيمي المقترح في المخيم ،ومن إلحاقه
ً
األمر الذي ينهي ما كان يتمتع به المخيم من خصوصية جغرافية ورمزية تاريخية وسياسية.

وأشار حسين أن مجموعة العمل رصدت قيام عناصر قوات النظام السوري بحفر شوارع المخيم
بشكل واسع من أجل استخراج األنابيب البالستيكية وكابالت الهاتف والكهرباء وغيرها ،لبيعها على
شكل مواد خام وخردة ،األمر الذي أدى إلى انهيار تام للبنى التحتية في المخيم.
وفي ختام حديثه وجه حسين دعوته إلى الجهات الرسمية السورية للقيام بمسؤوليتها وحماية أمالك
العامة والخاصة للمدنيين ،كما دعا الفصائل الفلسطينية والسفارة الفلسطينية إلى تفعيل دورها باتجاه

ا لحفاظ على المخيم من االندثار والزوال عن الخارطة ،وهو ما يمثل مسؤولية تاريخية ستحاسبهم
عليها األجيال الحالية والمقبلة.
في شأن آخر ،أفاد مراسل مجموعة العمل في مخيم دير بلوط شمال سورية بغرق طفل من الجنسية
السورية يبلغ من العمر  10سنوات في النهر الفاصل بين مخيمي "دير بلوط" و"المحمدية" القريبين
من "عفرين" بريف حلب الشمالي ،فيما نجا طفل آخر ونقل إلى المشفى لتلقي العالج.

هذا وطالب النازحون ببناء سياج على ضفتي نهر عفرين لمنع تكرار حوادث الغرق ،خاصة مع
الحر التي تدفع األطفال وأبناء المخيم للسباحة في النهر دون إدراك للمخاطر.
موجات ّ
في لبنان ،أعلنت وكالة األونروا تعليق توزيع مساعداتها النقدية للقيام بعمليات تدقيق إضافية جديدة،
وأوضحت في ٍ
بيان لها أنها ستوقف عمليات التوزيع اعتبا اًر من يوم /11حزيران الجاري إلى حين
االنتهاء من عملية التدقيق ،وسيتم االعالن في وقت الحق عن تاريخ جديد الستئناف توزيعها.

وطالبت "أونروا" في بيانها من جميع المستفيدين ،عدم زيارة فروع بوب فايننس إلى حين إعالنها
فعال إلى
عن موعد استئناف عملية التوزيع ،فيما سيصبح رابط الحصول على أرقام الحواالت غير ّ

أن تنتهي عملية التدقيق.

كما أعلنت األونروا في بيان آخر ،وقف العمل باألرقام الساخنة التي خصصته سابقاً لتلقي الشكاوى
والطعون المتعلقة بتوزيع المساعدات النقدية اإلغاثية لالجئين الفلسطينيين.

وقالت إنها ستوقف العمل بالخطوط الساخنة بعد شهر من عملها ،بدءاً من يوم  06-12الشهر

الجاري عند الخامسة عص اًر في بيروت والبقاع وصيدا وصور والشمال.

الدولية
على صعيد قضايا الهجرة ،قام ممثلون عن الحكومة اليونانية بالتعاون مع وفد من المنظمة
ّ

للهجرة ( )IOMبجولة شملت العديد من المخيمات في الجزر اليونانية.

وأوضح مراسل مجموعة العمل أن وفداً مشتركاً من الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة ،قام بزيارة

أماكن سكن الالجئين ،وأبلغهم بشكل رسمي أن كل من يملك ختم اإلقامة على بطاقة "األوزفايز"

سيتم قطع المساعدة عنه ،ومن ثم ترحيله إلى البر اليوناني نهاية الشهر الجاري.
وأضاف المراسل أن القرار سيجعل أكثر من  11ألف الجئ من جنسيات متعددة دون مأوى أو
مردود مالي يقتاتون منه ،في الوقت الذي ترتفع فيه نسب البطالة بين اليونانيين أنفسهم ،خاصة
مع تفشي فايروس كورونا ،وحدوث شلل في معظم مرافق العمل الخاص والعام.

