
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2779  العدد
03 -06 -2020 

 

 " العودة القريبة لمخيم اليرموك آمال تتبدد"                                                 

" 

 أهالي اليرموك يطالبون محافظ دمشق الرد على عريضة عودتهم لمخيمهم  •

 لبنان: إطالق نظام الكتروني جديد لتسليم مساعدات األونروا  •

 القنصلية الفلسطينية في اسطنبول تفتح أبوابها من جديد  •



 

  آخر التطورات: 

المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق رئيس لجنة استالم مخيم اليرموك نفى سمير جزائرلي عضو 

األنباء التي تتحدث عن اقتراب عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، مبددًا بذلك آمال اآلالف من 

 األهالي النازحين الحالمين بالعودة.

 

إلى منزله ما  وأكد جزائرلي أنه ال صحة لما يشاع من أخبار متداولة مفادها "أن من يريد العودة

عليه سوى تسجيل اسمه في جامع الوسيم"، موضحًا أن محافظة دمشق الزالت تعمل على تأمين 

عودة المواطنين الذين هجروا من منازلهم، بعد استكمال إجراءات تأمين تلك المناطق من بقايا 

مشددًا على أن المواد الخطرة، وكذلك التأكد من سالمة مساكنهم، وتأمين الخدمات األساسية لها، 

 اإلعالن عن عودة األهالي سيتم على موقع المحافظة، ووسائل االعالم الرسمية السورية.



 

وكانت محافظة دمشق قد أطلقت وعودًا متكررة باقتراب عودة األهالي إلى منازلهم لكنها لم 

عدم اكتراث تتحقق وذهبت ادراج الرياح، األمر الذي اعتبره األهالي استخفاف بمعاناة النازحين، و 

 بمصيرهم.

في السياق طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظ دمشق، بالرد على العريضة 

آالف  3000إلى تتضمن توقيع حوالي  2019شباط/ فبراير من العام  3التي قدموها يوم 

رية صفحه مرقمه أصواًل، والمطالبة بعودتهم الفو  200شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 

للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، وذلك بعد أن أرهقتهم التكاليف المادية 

مؤكدين خاللها استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون 

 المخيم إلى سابق عهده.

 

هات المعنية والسلطات السورية إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الج

  ومنظمة التحرير الفلسطينية اإلسراع بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة 



 

أو شبه الجاهزة، والتخفيف من األعباء االقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن 

 مخيمهم.  

مشق بالتقصير والتسويف ومحاولتها تغيير اسم وكان أحد المحامين الفلسطينيين اتهم محافظه د

المخيم إلى منطقة، منوهًا إلى أن محافظة دمشق لم تقم منذ سنتين بإزالة كومة رمل واحدة من 

 مخيم اليرموك، أو اصالح البنى التحتية، في حين اختصر دورها بالوعود. 

لبنان أنها ستطلق خالل هذ من جهة أخرى أعلنت وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في 

األسبوع نظامًا الكترونيًا يسمح لها بإصدار أرقام الحواالت على دفعات بهدف التقليل من 

 ولضمان سالمة المستفيدين وصحتهم. ننسياالزدحام في فروع مصرف بوب فا

 

ة بهم "األونروا" أن المستفيدين سيحتاجون الستخدام أرقام بطاقات التسجيل الجديدة الخاص وأكدت

وسيتم إبالغهم بذلك في البيانات التي ستصدرها مستقباًل، كما سيساعد النظام االلكتروني 

"األونروا" على معرفة عدد العائالت التي تمكنت من التسجيل، وبناء على ذلك ستقوم الوكالة 



 

ابقا بإبالغهم بأرقام حواالتهم على دفعات كذلك يمكن ألولئك الذين حصلوا على أرقام حواالت س

 مساًء.6والساعة 12بين الساعة  ننسياالستمرار في سحب مساعداتهم من فروع بوب فا

األونروا البيان بأرقام هاتف ساخنة لتحديث بيانات بطاقة التسجيل القديمة الممنوحة قبل  وأرفقت

مؤكدة أن رقم بطاقة التسجيل الجديد هو شرط إلزامي للدخول إلى الرابط للحصول على  2009

هم فقط المؤهلون  2020ايار/مايو  1الحوالة، وبأن األشخاص المسجلين لدى األونروا قبل رقم 

 للحصول على المساعدة النقدية. 

إلى تركيا بعد إغالق دام ألكثر من شهرين بسبب تداعيات انتشار فايروس كورونا  باالنتقال

أبوابها من جديد، وعودة  ( أعلنت القنصلية الفلسطينية في إسطنبول عن فتح19المستجد )كوفيد 

 هناستقبالها للمراجعين في مقر القنصلية إلنجاز معامالتهم القنصلية وفق ما يستدعيه الوقت الرا 

من التدابير االستثنائية، مشيرة إلى أن مواعيد العمل الرسمية للعاملين في القنصلية تستمر 

صباحًا  08:30تبارًا من الساعة كالمعتاد خالل ايام االسبوع من االثنين حتى الجمعة وذلك اع

 بعد الظهر 15:30حتى الساعة 



 

 

القنصلية في بيان نشرته اليوم الثالثاء إلى ضرورة مراجعة صفحتها على االنترنت فيما  وأشارت

يخص المستندات الالزمة لكل معاملة، والحصول على موعد مسبق عن طريق البريد 

ولية الحضور بدون موعد، منوهة إلى االلكتروني، مشددة على أن كل شخص يتحمل مسؤ 

وااللتزام بالمكان المخصص لالنتظار، والتقيد بقواعد الوقاية  فقطضرورة حضور صاحب العالقة 

 الصحية )ارتداء الكمامة واستخدام المعقم الموجود في قاعة االنتظار(. 

صباحًا حتى  09:00أوضحت القنصلية إلى أن مواعيد استقبال المراجعين تبدأ من الساعة  فيما

 ظهرًا.  13:00الساعة 


