
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3041العدد: 

10-11-2020 

 باقتراب العودة والتخلص من أعباء اإليجارات  ل .. تفاؤأهالي اليرموك •

 مبادرة لتدفئة الفقراء في فصل الشتاء بمخيم خان الشيح •

 رتفاع أجور النقل يزيد من معاناة أهالي مخيم سبينةا •

 

 تطلق نداًء عاجالً"   األونروا . التمويل."في ظل نقص 



 

 آخر التطورات:

مليون دوالر أمريكي    70أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" عن حاجتها لـ  
هذا الشهر لتتمكن من دفع رواتب موظفيها، وتواصل تقديم خدمات التعليم والصحة في ظل جائحة  

 كورونا. 

 
ألدنى )أونروا( فيليب الزاريني، "أن الوكالة  وقال المفوض العام لوكالة األمم المتحدة في الشرق ا

رواتب   دفع  لتأجيل  الصحية    28مضطرة  الرعاية  في  العاملين  من  جزئي  بشكل  موظف  ألف 
مليون دوالر أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة   70والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين  
 لشهري تشرين الثاني وكانون األول.

الي مخيم اليرموك المهجرين إلى مناطق في العاصمة دمشق وريفها عن  في سياق آخر عبر أه
 تفاؤلهم بعد القرارات التي أصدرتها محافظة دمشق وتخص اقتراب عودتهم إلى منازلهم.

 



 

جرة في المناطق  ؤ وأكد األهالي "أن الوقت قد حان للتخلص من استغالل وجشع أصحاب المنازل الم  
مناسب لفتح صفحة جديدة والعمل على إعادة الحياة للمخيم من    المحيطة بالمخيم، وأصبح الظرف

 جديد".

من جانب آخر قال نشطاء من أبناء المخيم أن خطوات عملية بدأت بالفعل تنبئ باقتراب العودة  
بعد زيارة محافظ دمشق لمخيم اليرموك وتفقد أرجائه وإصدار قرار بضرورة مباشرة تسيير حافالت 

 لى مخيم اليرموك لتسهيل حركة الركاب. صغيرة )سرفيس( من وإ

من ناحية أخرى أطلق نشطاء من أبناء مخيم خان الشيح مع حلول فصل الشتاء مبادرة أطلقوا  
وتهدف المبادرة لدعوة المهاجرين والمغتربين من أبناء المخيم لدعم أهالي    "عليها "دفي أهلك وناسك

 المخيم الفقراء ومساعدتهم على شراء مواد التدفئة.

 
تسعى للوقوف إلى جانب الفقراء من أبناء المخيم مع اشتداد من جهتهم قال منظمو المبادرة "أنها  

 الشتاء، وعدم قدرتهم على شراء مواد تدفئة الرتفاع أسعارها وعدم توافرها إال في السوق السوداء". 

من جانبه قال أحد األهالي "أن هذه المبادرة في حال نجحت ستساعد الكثير من أبناء المخيم على  
 واد التدفئة طيلة فصل الشتاء".تأمين احتياجاتهم من م

رتفاع أجور نقل الركاب داخل وخارج منطقة المخيم،  امن زاوية أخرى اشتكى أهالي مخيم سبينة من  
 وتجاوز التسعيرة التي حددتها الحكومة من قبل سائقي الحافالت.

 



 

 

، بعد اشتداد  وقال نشطاء من أبناء المخيم أن أجور النقل قد ارتفعت بشكل كبير في اآلونة األخيرة 
ازدياد الطلب عليها مع دخول فصل الشتاء، ما زاد األعباء المالية على العائالت  أزمة المحروقات، و 

 الكبيرة ممن لديها طالب في الجامعات وموظفين. 

الحافالت الصغيرة )سيرفيس(   من جانبهم عبر األهالي عن امتعاضهم من سوء معاملة سائقي 
الركاب ثال نقل  أجور  المازوت وتضييع  ورفعهم  مادة  الحصول على  بحجة صعوبة  ثة أضعاف 

 وقتهم في طابور االنتظار أمام محطة الوقود.

طالب نشطاء مواقع التواصل االجتماعي أهالي المخيم بتصوير اللوحة التعريفية ألي حافلة تقوم و 
 هذه التجاوزات. بتجاوزات بحق الناس، محملين الجهات المعنية المسؤولية عن ضرورة ضبط  

 


