
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2324 العدد
16-03-2019 

 "اليرموك مخيم إلى للعودة طلبات قّدموا مواطن آالف 3: سوري مسؤول"

الالذقية في الفلسطينيين المهجرين أوضاع بتحسين مطالب 

الفلسطينيين الالجئين لصالح دوالر مليون بقيمة لألونروا مساهمة عن تعلن إندونيسيا 



 

 التطورات آخر

 سمير" اليرموك منطقة استالم لجنة ورئيس والمرافق الخدمات لقطاع التنفيذي المكتب عضو قال
 .اليرموك مخيم إلى للعودة طلبات قدموا مواطن آالف 3 إن" "الجزائرلي

 دمشق محافظ إلى عريضة المنصرم فبراير/ شباط 4 يوم سّلم اليرموك مخيم أبناء من وفد وكان
 المخيم في وممتلكاتهم منازلهم إلى بعودتهم للمطالبة المخيم، أبناء من موقعة" العلبي أنور عادل"

 .وقت بأسرع

 
 مخيم أبناء من شخص آالف 3 حوالي عليها وقع التي العريضة أن الوفد أعضاء ألحد ووفقا  

 للمخيم الفورية بعودتهم فيها الموقعون طالب أصوال ، مرقمه صفحه( 022) بمجموع اليرموك
 أرهقتهم الذين اليرموك سكان أن إلى مشددين تتوفر، لم أو التحتية البنى فيه توفرت سواء

 بأيديهم منازلهم ببناء سيقومون وأنهم المدني التطوعي للعمل استعدادهم يؤكدون المادية التكاليف
 .عهده سابق إلى المخيم ويعيدون

 متصدع عقار إلى مواطن إعادة يستطيع ال أنه" الجزائرلي قول سورية إعالمية مصادر ونقلت
 لتقييم الالزمة التفصيلية التنظيمية الدراسات إلعداد مشروع وجود إلى مشيرا   ه،مسؤوليت على

 للدراسات العامة الشركة مع التعاقد طريق عن وذلك اليرموك، لمخيم التنظيمي المخطط وتقويم
 .حساسيته له المخيم لكون للمنطقة جزئي تنظيمي مخطط واقتراح التنظيمية



 

 اللجنة من والمصدق المحلية اللجنة عن الصادر 0224 لعام التنظيمي المخطط أن إلى ونّوه
 .وصفه بحسب اإلرهابية، األعمال بسبب بالغرض يفي يعد لم المحلية، اإلدارة ووزارة اإلقليمية

 هي ملكياته من جزء القديم اليرموك مخيم مخطط أن" سابقا   الشعب مجلس عضو وأوضح
 المواطن األخرى المناطق بينما العقار، على بني ما يملكون فيه القاطنين أن أي مؤسسة ملكيات
 بحسب إعمار إعادة منطقة المخيم اعتبار يمنع الذي األمر معا ، األرض ويملك العقار يملك

 المحافظة استدعى ما األرض، ملكية مع يتعامل الذي 02 رقم بالقانون المعدل 66 المرسوم
 .إصداره سيتم الذي والمخطط القديم المخطط بين بتشبيك القيام على

 الذين للمواطنين تعويضا   إضافية طوابق بإقامة المحافظة قدمته اقتراح عن الجزائرلي وكشف
 للدراسات العامة الشركة مع بالتوازي ستعمل إنشائي ترابط لجنة وجود إلى مشيرا   منازلهم، هدمت

 للقيام تدعيم بحاجة متصدعة أو للسكن، قابلة كانت ما إذا العقارات بفحص ستقوم التنظيمية
 عن عبارة سيكون التنظيم وأن التنظيم، عليها ليطبق للسكن قابلة وغير متهدمة أو بتدعيمها،

عادة كلي هدم إلى الحاجة دون من الراهن، الوضع على فقط التعديالت بعض  .بالكامل بناء وا 

 وتصديقه المشروع إصدار فور سيكون الواقع أرض على المشروع تنفيذ موعد أن الجزائرلي وأكد
 بناء ترخيص يقدم أن مواطن أي فيستطيع عليه، اإلقليمية اللجنة وموافقة التنفيذي المكتب من

 .متعهد مع أو الشركة مع ويتعاقد

 تابعة اليرموك ببلدية خاصة خدمات دائرة تشكيل قرار صدور أن على الجزائرلي أكد كما
 إعادة عن كاشفا   اليرموك، لمخيم المحلية اللجنة محل ستحل التي أيام خالل دمشق لمحافظة

 من المحافظة، بإشراف أيضا   أيام خالل األنقاض ترحيل بموضوع الخاصة األهلية اللجنة تفعيل
 ليرة مليون 022 حوالي مبلغ لها خصص اللجنة أن إلى الفتا   المالية، باألمور التدخل دون

 .سورية

 المواطنين من العديد يوجد إذ المخيم في العقارات اتلملكي القانونية الحالة إلى الجزائرلي وأشار
ذا منازلهم غير بمنازل سكنوا  بالملكيات، قانونية مشكلة ستتشكل بالعودة للمواطنين السماح تم وا 
 بإثبات العقارات أصحاب يتقدم ريثما وختمها للسكن القابلة العقارات ترقيم على العمل إلى الفتا  

 .لهم العقار تسليم فيتم ملكيتهم



 

 كالم أو مصدق غير عقد على بناء عقارات بيع أو بشراء قاموا مواطنين وجود الحظنا وأضاف
 02 رقم القانون وفق خالفات حل لجنة تشكيل تم لذا الملكيات، على تنازع حالة يسبب ما شفهي
 أنه موضحا   القانونية، المسائل يدركون ال الذين الناس حقوق لحفظ وضع الذي 66 المرسوم من

لى األقدم العقد إلى ينظر القانون هذا بموجب  حال في المالك يستطيع كما المصدق، العقد وا 
 .عنه نيابة الثبوتية أوراقه تقديم أقاربه أحد تكليف سفره

 الفلسطينيين لالجئين العامة والهيئة األونروا من الفلسطينيون المهجرون طالب آخر، جانب من
 األونروا لمعونة مستحقين المهجرين جميع اعتبار وضرورة المعيشية أوضاعهم بتحسين العرب
 . فئاتهم بكافة

 
 المجتمعية التنمية مركز في عقد اجتماع خالل المهجرين أوضاع مناقشة تمت إنه ناشطون وقال
 عن والمسؤولين الشخصيات من عددا   وضمّ  مارس، 00 يوم الالذقية مدينة في العائدين بمخيم
 .المخيم

 قّدم فيما المهجرين، مطالب عن تحدثوا الفلسطينيين الالجئين من عددا   أن الناشطون وأضاف
 .وقت بأسرع أمورهم بمتابعة وعودا   المسؤولون



 

 حلب في وحندرات دمشق في اليرموك مخيمات من هجروا قد الفلسطينيين الالجئين مئات وكان
 إيجار ارتفاع ظل في صعبة أوضاعا   ويعيشون الفلسطيني ومخيمها الالذقية إلى درعا ومخيم
 .البطالة وانتشار المنازل

 الفلسطينيين، الالجئين لصالح دوالر مليون بقيمة مساهمة عن إندونيسيا أعلنت آخر، سياق وفي
 بحسب أضعاف، خمسة إلى تصل لألونروا إندونيسيا دعم في ملحوظة زيادة يمثل الذي األمر
 .الوكالة وصف

 
 رئاسة مقر إلى إندونيسيا، جمهورية خارجية وزيرة مرسودي، ريتنو لوزيرةا زيارة خالل ذلك جاء
 .عّمان األردنية العاصمة في( األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة

 إلندونيسيا، الخارجية السياسة صميم في فلسطين توجد: "قائلة مرسودي ريتنو الوزيرة وصرحت
 آتي أن أردت فقد لذا أخرى، صعبة سنة تواجه األونروا أن أعرف اإلندونيسي، الشعب قلوب وفي
 من الدعم من مزيد استقطاب على ذلك يساعد أن أمل على لكم، إندونيسيا دعم عن معبرة إليكم
 ".أخرى بلدان


