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 آخر التطورات

بيانًا صحفيًا رحبت فيه بقرار  أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يوم أمس
قرارًا سوريًا رسميًا الحكومة السورية الصادر على لسان نائب وزير الخارجية فيصل مقداد بوجود "

 بعودة أهالي اليرموك"، بعد تهجير امتد ألكثر من خمس سنوات. 

ئين وثمنت مجموعة العمل أي خطوة إجرائية من شأنها التخفيف من المعاناة المستمرة لالج
 الفلسطينيين المهجرين داخل سورية وخارجها والراغبين بالعودة إلى منازلهم داخل مخيم اليرموك. 

ودعا البيان الحكومة السورية إلى اتخاذ كل اإلجراءات العملية لتنفيذ القرار والبدء بتجهيز البنية 
دسة لرفع التحتية للمخيم من ماء وكهرباء وصرف صحي واتصاالت وتسريع دخول فرق الهن

األلغام لتأمين العودة اآلمنة لالجئين، والسماح بدخول مواد البناء إلعادة إعمار ما تهدم منه، 
 وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك. 

 
وطالبت مجموعة العمل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمساهمة في تنفيذ هذا القرار 

م والتواصل الفعال مع الحكومة السورية لمنحهم وتأمين عودة الالجئين الفلسطينيين إلى المخي
 الضمانات الكفيلة بعدم التعرض لالجئين أو التوقيف. 

انطالقًا من مسؤولياتها " كما دعا البيان الوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين "األونروا
مستوصفات ومراكز عن الالجئين الفلسطينيين إلى إعادة إعمار ما تهدم من منشآتها من مدارس و 

 عمل، تمهيدًا لتحقيق عودة الالجئين إلى مخيم اليرموك. 



 

وناشدت مجموعة العمل في ختام بيانها المجتمع الدولي والدول المانحة لزيادة الدعم المطلوب 
لألونروا لتتمكن من استمرار تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وإعادة إعمار 

 لفلسطينية المدمرة.المخيمات ا

في السياق أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد"، أول أمس، أن بالده 
قررت رسميًا عودة جميع سكان مخيم اليرموك إليه، وأن "الحكومة السورية ال تضع أّي مانع في 

 .عودة الفلسطينيين وهناك خطة لتنظيم عودة الالجئين جميعًا"

در إعالمية قول المقداد أن "هناك دول ما زالت تعرقل عودة الالجئين السوريين ونقلت مصا
والفلسطينيين إلى مناطقهم رغم التسهيالت"، مشيرًا إلى أن "هناك رغبة سورية في قطع أي 

وأضاف المقداد أنه "ال مانع في  "،إشاعات حول تهجير الفلسطينيين وال سيما في مخيم اليرموك"
 للسلطة الفلسطينية أو األونروا في إعادة أعمار مخيم اليرموك". أن يكون هناك دور

ومن جهته قال مسؤول االعالم في الجبهة الشعبية القيادة العامة "أنور رجا" أن نائب وزير 
الخارجية السوري فيصل مقداد "أبلغنا قرارًا سوريًا رسميًا بعودة أهالي اليرموك"، مضيفًا أن مخيم 

 ر بالغة وأجزاء منه مدمرة بالكامل والعودة ستتم عبر خطوات منظمة". اليرموك أصيب بأضرا

بدوره قال مدير عام وكالة "األونروا" في سوريا محمد عبدي أدار في مقابلة مع وكالة الصحافة 
مدرسة، مشيرًا إلى أن وكالة  16منشأة مدمرة في مخيم اليرموك من بينها  32الفرنسية، إن هناك 

بجولة تفقدية في مخيم اليرموك، من أجل معاينة  20/10/2018قامت يوم الغوث "أونروا" 
مؤسسات )أونروا( وتحديد األضرار بعد الموافقة الرسمية من الحكومة السورية، منوهًا إلى أنه تم 

 تشكيل لجنتين فنيتين لتقديم تقرير شامل عن أوضاع المنشآت لرفعها للمفوض العام للوكالة.

للدفاع عن حقوق الالجئين" في لبنان علي هويدي أن  302ر عام "الهيئة من جانبه اعتبر مدي
القرار الرسمي الذي أصدرته الحكومة السورية بعودة الجئي مخيم اليرموك إليه مؤشر إيجابي 
واستراتيجي لتكريس وجود ودور المخيم على المستوى السياسي، ولمباشرة وكالة "األونروا" بالبدء 

 عمار لمنشآتها.في عملية إعادة اإل



 

 
بدورها أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بيانًا صحفيًا قدرت من خالله أي 
خطوة إجرائية من شأنها التخفيف من المعاناة المستمرة لالجئين الفلسطينيين المهجرين داخل 

 سورية وخارجها والراغبين بالعودة إلى منازلهم داخل مخيم اليرموك.

اليرموك يضم قبل اندالع األحداث في سورية عدة مراكز للوكالة، منها هذا وكان مخيم 
( 28إضافة الى ) "،مستوصفين مدمرين بالكامل، ومركز تأهيل مهني، ومركز دعم الشباب

( مدرسة للوكالة في المخيمات والتجمعات 112مدرسة للوكالة تعمل بنظام الفترتين من أصل )
انية مدارس حكومية، أسد بن الفرات، والمعتمد بن العباد، الفلسطينية في سوريا، اضافة الى ثم

وعبد القادر الجزائري، وعبد القادر الحسيني، والعز بن عبد السالم، وثانوية اليرموك للذكر، 
 وثانوية اليرموك للبنات، وثانية السيدة عائشة لإلناث.

هم في مخيم دير في غضون ذلك واصل المهجرون الفلسطينيون إلى الشمال السوري اعتصام
بلوط بناحية جنديرس لليوم الثالثين على التوالي احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية المزرية، 
مطالبين منظمات حقوق االنسان ووكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين األونروا ورئاسة منظمة 

هم وتقديم يد التحرير والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاههم والعمل للحد من معانات
 العون والمساعدة لهم في ظل الظروف اإلنسانية الصعبة التي يعانوا منها.

عائلة هجرت من مخيم  700عائلة فلسطينية من أصل  450وتشير االحصائيات إلى أن قرابة 
 اليرموك وبلدات جنوب العاصمة دمشق تقطن في مخيم دير بلوط شمال سورية.



 

 
سطينية في ألمانيا نداء استغاثة لمنظمة التحرير والفصائل من جانبها أطلقت الجالية الفل

الفلسطينية وسفراء دولة فلسطين على بذل الجهود ووضع حٍد لمأساة الالجئين الفلسطينيين في 
 مخيم دير بلوط شمال سورية.

عائلة فلسطينية تعيش في مخيم دير بلوط  300وقالت الجالية في بيان لها، إّن أكثر من 
يعيشون في خيم ال تقي حرارة الشمس وال برد الشتاء وسط خدمات صحية يرثى لها، بحسب 

 وصف البيان.

اء وطالب البيان منظمة التحرير وسفراء دولة فلسطين التدخل لدى السلطات السورية والتركية إلنه
الكارثة اإلنسانية في دير بلوط، والعمل على إيجاد حل إنساني للفلسطينيين شمال سورية، 

 وتجنيبهم المزيد من المعاناة.


