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 2459: العدد

 السويد: الهجرة تقرر منح عديمي الجنسية اإلقامة الدائمة بدالً من المؤقتة •

 للعام الخامس، األمن السوري يتكتم على مصير الفلسطيني "محمود موعد" •

 توزيع بعض السالل الصحية في مخيم درعا •

29-07-2019 

 "منه قابل لإلصالح %22صالح للسكن و %60مخيم اليرموك: "



 

 آخر التطورات

قال المحامي والقانوني الفلسطيني "نور الدين سلمان" أحد المطلعين والمشرفين على إعادة إعمار 
 يرموك صالحة وسليمة للسكن.من منازل مخيم ال %60مخيم اليرموك وعودة األهالي، إن 

من منازل المخيم مهدمة  %18وأضاف سلمان في مقابلة متلفزة على وسائل إعالم سورية إن 
 % من المباني مهدمة بشكل جزئي وقابلة لإلصالح ومن ثم السكن. 22بشكل كامل، و

من تمديدات الصرف الصحي والماء صالحة  %90وحول البنية التحتية ذكر سلمان أن 
تخدام، أما البنية التحتية للكهرباء من محوالت ومولدات فهي مدمرة بشكل كامل، مؤكدًا أن لالس

 النسب المذكورة بناء على تقييم لجان فنية عملت في مخيم اليرموك.

 
أما بالنسبة إلثبات ملكية األفراد لعقارات في المخيم، نّوه المحامي أنه يمكن إثبات ذلك بأي وثيقة 

عنها، أو فواتير ماء وكهرباء، أو عقد بيع بين طرفين يكون معتمد لدى  تثبت ذلك أو صورة
 محافظة دمشق.

وأشار أنه ال يشترط أن يكون صاحب الملكية موجودًا ويمكن أن يكون قريب له من الدرجة 
الرابعة، ويكفي إبراز وثيقة أو عقد يثبت ملكية الفرد لعقار ما في المخيم، أما تحقيق الملكية بناء 

شهود نّوه أن واقع الحال سيفرضه لوجود حاالت كثيرة ال تملك أي ورقة تثبت ملكيتها  على
 للعقار أو فواتير ماء وكهرباء.

( عائلة عادت إلى مخيم اليرموك وتسكن فيه، إضافة إلى وجود 600وأكد سلمان أن قرابة )
 مقرات الفصائل الفلسطينية ومنظمة



 

السويدية عبر موقعها الرسمي إن األشخاص المسجلين في  في بالد المهجر، أعلنت دائرة الهجرة
يمكنهم الحصول على إقامات دائمة بداًل من  -استلستوس -بيانات مصلحة الهجرة كعديمي وطن

 المؤقتة وفق شروط محددة.

"ريوبورت اليسون" للمركز السويدي  farrوحول تفاصيل القرار قال الناشط القانوني في منظمة 
صيغة القرار كانت عامة، على أن يتم إعالن التفاصيل واللوائح المنظمة للقرار، للمعلومات "إن 

إلى  -استلستوس-وأضاف أن القانون لتجديد اإلقامة المؤقتة سيتم لجزء كبير من فئة بدون وطن 
ثم البالغين،  –أواًل  بمعنى.. األطفالإقامة دائمة، وهذا النوع من القرار دائما يبدأ من القاعدة 

 لتالي األطفال الذين ولدوا في السويد، أو حاملين اإلقامة المؤقتة سيتم تجديد إقامتهم لدائمة"وبا

الذي تقصدهم مصلحة الهجرة،  –استسلستوس  –وأوضح الناشط من هي فئة عديمي الوطن 
 –استلستوس  –"القانون السويدي يعتبر كل من يثبت انه ال جنسية له وال وطن ينتمي له يعتبر 

يختلفون عن األشخاص غير المعرفين أو بال هوية، ومثال على ذلك الفلسطينيين  وهؤالء
 وبدون الكويت. –باستثناء فلسطيني غزة والضفة 

وكانت السويد قد أقّرت تعديالت قانونية سابقة تمنح تصريح إقامة مؤقتة بعد أن كانت دائمة 
ل في السويد لمدة ثالث سنوات. لالجئين ومن بينهم فلسطينيو سورية، والحق في العيش والعم

 وخالل تلك الفترة لك الحق في الحصول على الرعاية الطبية كشخص لديه تصريح إقامة دائمة.

إلى ذلك، تواصل األجهزة األمنية السورية تكتمها على مصير الشاب الفلسطيني "محمود موعد" 
بعد  2014شباط  02 من سكان مخيم اليرموك، حيث تم اعتقاله من أول شارع اليرموك في

مشادة كالمية مع أحد عناصر المجموعات الموالية للنظام، ولم ترد أية معلومات عنه منذ ذلك 
 الوقت.

 



 

( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام 1759هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من )
 ( معتقالت.108السوري منهم أكثر من )

( سلة صحية أطفال من عمر 39ة الهالل األحمر العربي السوري )قدمت جمعي آخر، أنفي ش
يوم إلى سنة للمسجلين لديها في مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب سورية، هذا وتنشط 

 الجمعية في المنطقة بعد "التسويات" بين النظام وعناصر المعارضة.

ب الخدمات الطبية يكشف تردي وكانت مجموعة العمل نشرت في وقت سابق تقريرًا بعنوان "غيا
الوضع الصحي في مخيم درعا" سلطت خالله الضوء على الوضع الصحي المتردي في مخيم 
درعا، خاصة بعد ما شهده المخيم من دمار للمنشآت الخدمية والصحية التابعة لوكالة األونروا 

يم إلى مناطق التي قامت بنقل موظفيها وكافة محتويات المستوصف وإخراجها من أحياء المخ
 سيطرة قوات النظام السوري.

 


