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 العدد:  3219

 "استبيان إلكتروني لمجموعة العمل حول دعوات محافظة دمشق إلعادة إعمار مخيم اليرموك"

 لبنان.. فلسطينيو سورية يشتكون تأخر صرف مستحقاتهم المالية المقدمة من األونروا  •

  انتحار أحد أبناء مخيم خان الشيح •

 مخيم درعا بال مياه صالحة للشرب  •

 سوريا.. األونروا تعلن عن توفر وظائف شاغرة  •

 



 

 التطورات آخر

محافظة   دعوات  حول  توثيقيًا  تقريرًا  فلسطينيي سورية  أجل  من  العمل  مجموعة  أصدرت 
  ."دمشق إلعادة إعمار مخيم اليرموك

التقرير عبارة عن تحليل لنتائج االستبيان اإللكتروني الذي أجرته مجموعة العمل حول إعادة   
إعمار مخيم اليرموك يف محاولة منها الستمزاج الرأي العام ألبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه  

  .من أحداث وتطّورات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه

 

ى أنه تم صياغة ووضع االستبيان ىلع موقعها اإللكتروني وصفحة  وأشارت مجموعة العمل إل 
وشارك    2021مارس /    –آذار    31  -15الفيس بوك الخاصة باملجموعة خالل الفترة املمتدة من  

  .( شخصًا من سكان مخيم اليرموك264فيه )

هل يمكن أن يعود مخيم    ونوهت مجموعة العمل إلى أن االستبيان تضمن عشرة أسئلة هي:
اليرموك كما كان؟ فيما لو سمح لسكان املخيم بالعودة إليه هل ستعود؟، هل كان خروجك  
الحكومة   بدعوات  تثق  هل  املخيم؟،  دمار  عن  املسؤول  من  طوعي؟،  بشكل  املخيم  من 
السورية إلعادة إعمار املخيم؟، هل بيتك يف املخيم ما زال صالحًا للسكن؟، هل طال التعفيش  

رة ىلع إعادة إعمار منزلك؟، ما تقيمك ملوقف منظمة التحرير والفصائل  منزلك؟، هل تملك القد
 الفلسطينية مما حصل يف مخيم اليرموك؟، ومن املسؤول عن إعادة إعمار املخيم؟ 

صرف  األونروا  وكالة  تأخر  من  السوريون  الفلسطينيون  الالجئون  اشتكى  لبنان  يف  أما 
الثاني   للشهر  لهم  املقدمة  املالية  الغوث  املستحقات  وكالة  إدارة  متهمين  التوالي،  ىلع 



 

باملماطلة يف صرف املستحقات املالية الشهرية لالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية  
واإلغالقات   كورونا  جائحة  ظل  يف  ومعاناة  بؤسًا  املعيشية  أوضاعهم  يزيد  ما  لبنان،  يف 

 .املستمرة يف لبنان

 

و رسالة  يف  وعدت  األممية  الوكالة  الثالثاء  وكانت  يوم  املنصرم    27جهتها  ابريل  نيسان/ 
لالجئين الفلسطينيين من سوريا، بصرف مستحقاتهم املالية بأقرب وقت ممكن من شهر أيار،  
منوهة إلى أنها ستقوم بصرف تلك املساعدات إما بالدوالر أو ما يعادله حسب سعر الصرف 

املقدمة للمستفيدين، معزية    يف السوق، معبرة عن أسفها لتأخر صرف مساعداتها النقدية 
السبب إلى تغيير العقد مع املصرف وإنجاز ترتيبات مالية أخرى من شأنها أن تسمح لألونروا  

 .بتحقيق أفضل سعر لصالح الالجئين لقاء األموال التي يتم تأمينها ملساعدتهم

ت املعيشية  ويواجه الالجئون الفلسطينيون من سورية يف لبنان اوضاعًا كارثية، جراء األزما 
التي تعصف بهم، وغياب املنظمات الحقوقية واإلنسانية وتجاهل إدارة وكالة الغوث األونروا  

 .لتقديم املساعدات بشكل أفضل

تتحفظ مجموعة العمل    - (  1997باالنتقال إلى ريف دمشق أقدم الجئ فلسطيني " مواليد )
الفلسطينيين بريف دمشق ىلع االنتحار  من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين    -عن ذكر اسمه

  .شنقًا داخل غرفة منزله

من جانبها أفادت مصادر خاصة ملجموعة العمل أن املتوفى كان يعاني من مشاكل عصبية  
النظام   مع  القتال  مشاركته  أثناء  عديدة  وجروح  إلصابات  تعرضه  جراء  املسكنات  ويتعاطى 



 

ضة السورية، منوهة إلى أنه تعرض للطعن  السوري يف املعارك التي جرت ضد قوات املعار
  .يف الرقبة من قبل تنظيم داعش وتم إنقاذه

 

وشهدت سوريا يف اآلونة األخيرة بسبب الحرب التي اندلعت بها ارتفاعًا بحاالت االنتحار بين  
واألمراض  فئات عمرية مختلفة، ألسباب منها البطالة، والفقر، والتفكك العائلي، واالجتماعي،  

 .النفسية، والعصبية، وتناول املواد املخدرة بما فيها األدوية العصبية

املياه   الفلسطينيين من عدم وصول  أبناء مخيم درعا لالجئين  ويف جنوب سورية اشتكى 
الصالحة للشرب إلى منازلهم وحاراتهم بسبب تضرر الخطوط املغذية بفعل القصف، وهذاما  

املياه   لشراء  األهالي  واملعيشية  دفع  املالية  األعباء  وزاد من  باهظة،  بأسعار  الصهاريج  عبر 
 .عليهم

ووفقًا ملراسل مجموعة العمل أن األهالي وبعد إعادة سيطرة الجيش النظامي السوري ىلع   
الالجئين   ومؤسسة  األونروا  ووكالة  املياه  ملؤسسة  الشكاوى  من  العديد  قدموا  درعا  مخيم 

م يقع تحت مسؤوليتها من أجل إصالح شبكة املياه وإعادة  الفلسطينيين العرب كون املخي
شبه   الزيارات  من  بالرغم  الرياح  أدراج  ذهبت  الشكاوى  تلك  كل  أن  إال  التحتية،  البنى  تأهيل 
اليومية التي كان يقوم به وفد من أبناء مخيم درعا ملؤسسة مياه درعا للمطالبة بحل حذري  

  .ملشكلة املياه

مخيم درعا ىلع أنه بالرغم من الظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات  من جانبهم أكد أهالي   
الحرارة والطلب امللح ىلع مياه الشرب تتعمد مؤسسة مياه درعا بمديرها والقائمين عليها  
من مهندسين وعمال وفنيين بعدم حل مشكلة املياه يف كافة عموم مخيم درعا حيث ال  



 

لتعبئة مياه الشرب، منوهين إلى أن هناك تعمد وقرار    ماء من املصدر وال ساعات اضافية تكفي
  .شفهي غير معلن بعدم تزويد املخيم باملياه

 

وشدد األهالي ىلع أن فقدان املياه وانقطاعها لفترات زمنية طويلة أجبرهم ىلع استخدام  
ه تلك املياه  اآلبار االرتوازية ملحاولة تأمين جزءًا من املياه ألبنائهم، وذلك بالرغم مما قد تحمل

من ملوثات، أو شرائها من قبل أصحاب صهاريج املياه مما يضيف عليهم عبء اقتصادي جديد،  
ليرة سورية، أضف إلى ذلك أن هناك صعوبة كبيرة يف   3000حيث بلغ سعر متر املياه الواحد 

  .تعبئة املياه نظرًا لكثرة الطلب عليها، ولضيق أزقة املخيم

درعا   مخيم  أهالي  األونروا  وطالب  ووكالة  العرب  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  املؤسسة 
التحتي،   البنى  وتأهيل  املخيم  إعمار  إعادة  ىلع  والعمل  اتجاههم  مسؤولياتهم  بتحمل 

  .والضغط ىلع مؤسسة مياه درعا من أجل تحسين واقع املياه للمخيم

روا( يف سوريا عن  من جهة أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األون
بعقد   (Procurement Assistant) توفر وظائف شاغرة باالختصاصات التالية، مساعد مشتريات

 (154179) بعقد ثابت، رقم الوظيفة (Carpenter) (، ونجار154506ثابت، رقم الوظيفة )

موقع خالل  من  الطلبات  تقديم  املهتمين  ىلع  يتوجب  أنه  الغوث  وكالة   وأشارت 
(inspira.un.org)   الشاغر املذكور وذلك بإدخال الخاص بوظائف األمم املتحدة والبحث عن 

  .رقم الوظيفة

 


