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  األردن بحاجة إلى معونة شتوية 
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 العدد:  3167

 "مجموعة العمل: تدعو للمشاركة في ملء استبيان حول "إعادة إعمار مخيم اليرموك

 سوريا.. مطالبات لألونروا بزيادة مساعداتها النقدية وجعلها بشكل شهري  •

 مخيم النيرب.. شكاوى من ظاهرة الغش في تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي  •

 ا بإزالة القمامة من مخيم اليرموك انتقادات لمحافظة دمشق بعد حصر خدماته •

 ألمانيا.. مدرسة في برلين تكرم طالبة فلسطينية سورية لتفوقها الدراسي  •

 



 

 التطورات آخر

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية للمشاركة يف تعبئة استبيان خاص حول  
موك يف  " إعادة إعمار مخيم اليرموك "، وذلك بهدف سبر أراء كل الشرائح من أبناء مخيم الير

الداخل السوري وخارجه وتصوراتهم حول بعض البنود املتعلقة بإعادة إعمار مخيم اليرموك  
  .وإمكانية عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم

 

من  وأشارت مجموعة العمل إلى أن كل األسئلة يف االستبيان من النوع املغلق الذي ال يتطّلب  
  .راسة متأنيةإجابة من بين عدة خيارات وضعت بعد دسوى اختيار املشترك 

وشددت مجموعة العمل ىلع أن أجوبة املشتركين لن يتم استخدامها إال ألغراض الدراسة  
 .العلمية، وال تتضمن االستمارة يف أي جزء منها ما يدل ىلع هوية املشترك الشخصية

طالب الالجئون الفلسطينيون يف سورية وكالة غوث وتشغيل الالجئين  يف سياق مختلف  
)األونروا(   بشكل  زالفلسطينيين  وجعلها  لهم،  املقدمة  والنقدية  االغاثية  مساعداتها  يادة 

األوضاع املعيشية واالقتصادية يف   شهري بدل من كل ثالثة أشهر، خاصة يف ظل تدهور 
أدنى مستوياتها منذ   إلى  الدوالر والتي وصلت  لليرة مقابل  الكبير    10سورية، نتيجة االنهيار 

  .أعوام وحتى اليوم

لالجئين الفلسطينيين يف سورية أن املساعدات النقدية التي تقدمها  يف حين رأى معظم ا
الوضع   مع  تتناسب  وال  لهم،  االحتياجات  أبسط  تغطي  وال  كافية،  وغير  جدًا  قليلة  األونروا 
لتحمل   الغوث  وكالة  داعين  مضى،  وقت  أي  من  بكثير  أسوأ  أصبح  الذي  الراهن  املعيشي 



 

اتجاههم والتخفيف من معانات  الالجئين  مسؤولياتها  الغذائية لجميع  السلة  هم عبر تقديم 
  .دون استثناء واعتبار جميع العائالت من ذوي العسر الشديد

 

العام   املفوض  العرب طالبت يف وقت سابق  الفلسطينيين  لالجئين  العامة  الهيئة  وكانت 
إلغاثية  والجهات املسؤولة يف إدارة األونروا، بضرورة بذل الجهود الحثيثة لتأمين املساعدات ا

والنقدية لالجئين الفلسطينيين يف سورية أضعاف ما يقدم لحاالت العسر الشديد وللفئات  
األخرى، والتي هي بحاجة ماسة للمساعدات نظرًا للظروف املعيشية الصعبة التي يمرون بها  
جراء األزمة يف سورية وخساراتهم ملمتلكاتهم ومنازلهم، وما يمرون به نتيجة انتشار جائحة  

 .(19رونا )كوفيد كو

ألف    600فيما أظهرت دراسة اقتصادية أن الحد األدنى لتكاليف معيشة األسرة السورية يتجاوز  
ليرة شهريًا علما أن متوسط الرواتب الشهرية لدى املواطنين واملوظفين ال يتجاوز األربعين  

 .ألف أي أقل من ربع كلفة معيشة األسرة السورية شهريًا

الفلسطينيين بحلب من ظاهرة  اشت   أما يف شمال سورية النيرب لالجئين  أهالي مخيم  كى 
الغش يف تعبئة اسطوانات الغاز املنزلي، مؤكدين أن إسطوانات الغاز التي يقمون باستبدالها  
أسبوع، وذلك بسبب وجود   أكثر من  يومًا، ال تكفيهم  ثمانين  أو  أكثر من شهرين  انتظار  بعد 

 .ضها، ونصفه يف بعضها اآلخركمية من املاء تبلغ ربع وزنها يف بع

وشدد سكان املخيم ىلع أن هناك "مافيات" تتغول يف السوق السوداء وحتى داخل معمل  
تعبئة إسطوانات الغاز يف )تل الزرارير(، مشيرين إلى أن تلك الظاهرة تنتشر ىلع نطاق واسع  



 

ئي مع املوزعين  إدارة املعمل بالتواطيف بعض املناطق السيما يف فصل الشتاء، متهمين  
 .والوكالء لجني أرباحًا طائلة من وراء عمليات الغش

 

االقتصادي   وضعهم  تدهور  نتيجة  سوءًا  اإلنسانية  النيرب  مخّيم  سكان  معاناة  وتزداد  هذا 
وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، فضاًل عن التدهور الكبير لـ  

العالم يف حالة من  الليرة السورية أمام الدوال  ر وانتشار فايروس كورونا املستجد الذي جعل 
 .خوفالتخبط و ال

الفلسطينيين   لالجئين  اليرموك  مخيم  وأهالي  الناشطين  من  عدد  انتقد  أخرى  جهة  من 
محافظة دمشق بسبب حصر أعمالها الخدمية بإزالة القمامة من الحارات والشوارع املأهولة  

لعمل الحقيقي والجدي يف إعادة تأهيل البنى التحتية،  يف املخيم، مطالبين املحافظة با
  .والسماح بعودة األهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم بأسرع وقت ممكن دون مماطلة وتسويف

محافظة دمشق برفع األنقاض واملتاريس الترابية من  طالبوا  بدورهم أهالي مخيم اليرموك  
ين إلى منازلهم، داعين إلى تخصيص  الشوارع واألزقة، لفتح الطرق وتسهيلها أمام عودة النازح

الردم وتخديمه أسوة ببلدة يلدا واملناطق املجاورة إلعادة الحياة الطبيعية إلى   آليات إلزالة 
   .املخيم

يوم   إلى مخيم    3وكانت محافظة دمشق بدأت  آلياتها  إدخال  الجاري  الشهر  أذار/ مارس من 
الجاعونة وعين غزال(،   -ة بالسكان كـ )حيفااليرموك وقامت بإزالة القمامة من األحياء املأهول

 .منوهة إلى أنها ستستمر بعملها بإزالة القمامة من تلك األحياء بشكل دوري



 

مدرسة كرمت  أملانيا  إلى  الطالبة   "LynarGrund Schule" باالنتقال  "برلين،  بمدينة 
األولى ىلع   الفلسطينية السورية "فرح معتز خلف" لتفوقها الدراسي وحصولها ىلع املرتبة 

  .مستوى مدرستها للصف الرابع االبتدائي

 

وكانت عائلة فرح قد هاجرت من مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين هربًا من الحرب السورية  
  .2015سنوات، ووصلت إلى أملانيا عبر قوارب املوت عام  6قبل 

مختلف   يف  سوريين  فلسطينيين  الجئين  نجم  سطوع  املاضية  السنوات  وشهدت  هذا 
نجا  بدأ  والتعليمية، حيث  والرياضية  الفنية  إلى دول  املجاالت  وتميزهم بعدما وصلوا  حهم 

 اللجوء يف أوروبا. 


