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 العدد:  3099

طلب للعودة إلى مخيم اليرموك  500.. الموافقة على 1200من أصل          

مخيم   • أهالي  من  العقارية  ثبوتياتهم  لفاقدي  قانونية  استشارات  تقديم 

 اليرموك 

 فقدان فلسطيني سوري بين الحدود التركية واليونانية  •

ترك • دخول  سورية  لفلسطينية  دام  السماح  احتجاز  بعد  بمطار    24يا  يومًا 

 إسطنبول 

 أعوام  6الفلسطيني "محمود موسى أبو ربيع" مغيبًا قسريًا منذ  •



 

 التطورات آخر

  500أعلن عضو املكتب التنفيذي ملحافظة دمشق سمير جزائرلي أنه تم املوافقة ىلع  

طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من    1200طلب من أصل  

  .للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم 2020 عام

 

وأوضح جزائرلي أن املوافقات أعطت للطلبات التي حققت الشروط الثالثة التي كانت  

والسالمة   بامللكية  الطلب  صاحب  أحقية  وهي  سابقًا  دمشق  محافظة  اشترطتها 

ذلك  عائلة أخرى قد عادت قبل    400اإلنشائية وموافقة الجهات املختص، الفتًا إلى وجود  

 .التاريخ وهم ليسوا ضمن من تقدموا بالطلبات املذكور عددها

  30وأكد جزائرلي أن املحافظة بالتعاون مع اللجنة املحلية لليرموك أنهت فتح شوارع  

واليرموك وفلسطين بالكامل إضافة إلى الشوارع الفرعية وأزيلت منها األنقاض، إضافة إلى  

ناك حاجة لتنظيف الكثير من الشوارع الفرعية  عدد من الشوارع الفرعية، لكن مازالت ه

والصغيرة، منوهًا أن هذا األمر لن يكون ممكنًا بشكل كامل ما لم ينتهي السكان من إخراج  

األنقاض املوجودة يف املنازل إلى الشوارع، ألن املحافظة واللجنة املحلية ال تدخل إلى  



 

مقتص وعملها  منها،  واألتربة  األنقاض  إلخراج  منها  املنازل  الرئيسية  الشوارع  ىلع  ر 

 .والفرعية، وال يمكن تعزيل شارع اليوم ويف اليوم التالي يعود الناس لرمي األنقاض فيه

والصرف  املياه  التنفيذي أن  أكد عضو املكتب  اليرموك  الخدمات يف مخيم  توافر  وعن 

تمامًا  جاهزة  املياه  لضخ  اليرموك  غرب  ومحطة  املناطق  معظم  يف  متوافرة    الصحي 

للعمل وبالتالي ال توجد مشكلة يف موضوع توافر املياه وال شبكات الصرف الصحي، لكن  

العمل يجري لتوفير التيار الكهربائي وهو مكلف جدًا ومع بداية هذا العام ترصد االعتمادات  

 .من الجهات املعنية بتوفير الخدمات ملنطقة اليرموك 

القانوني االستجابة  فريق  أعلن  صلة  ذي  سياف  عن  يف  للتنمية  السورية  األمانة  ة يف 

الحرب،   بسبب  العقارية  ثبوتياتهم  فقدوا  ممن  اليرموك  مخيم  لسكان  خدماته  تقديم 

وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول ىلع األوراق الالزمة لضمان حقوقهم يف ملكية  

 .العقار

 

ليرموك ووفقًا ألحد أعضاء فريق االستجابة أن الخدمات التي تم تقديمها لسكان مخيم ا 

باألوراق   املستفيدين  تعريف  ىلع  القانونية”  التوعية  “جلسات  بـ  يسمى  ما  شملت 



 

املطلوبة لحصر اإلرث، الفرق بين عقد البيع ونقل امللكية، كيفية الحصول ىلع الوثائق  

إزالة   التالفة أو الضائعة، إقامة دعوى  العقارية، إجراءات الحصول ىلع الوثيقة العقارية 

دعوى طرد غاصب، إضافة إلى املواضيع املتعلقة بالهالك الكلي والجزئي  الشيوع، إقامة  

 .للعقار

جلسة،    ٩1مشيرًا إلى أن عدد جلسات التوعية العقارية امُلقدمة من قبل الفريق بلغت  

  ٩1٩شخصًا وتناولت كل االستفسارات املتعلقة، يف حين قدم الفريق    ٩45استفاد منها  

 .تدخال عقاريا 3٦0تدخال إداريا و 4٧1استشارة قانونية متوزعة بين 

من جهة أخرى ُفقد الالجئ الفلسطيني "محمود أمين الشواف" منذ خمسة أيام يف بين  

التركية واليونانية، وحتى اللحظة لم ترد أي معلومات عنه، ووفقًا لعائلة معن   الحدود 

ا الدولية واملحلية ومن لديه معلومات،  ملساعدة  التي ناشدت املنظمات واملؤسسات 

 .يف الوصول إلى نجلها ومعرفة مصيره ومكان وجوده

 

وكان فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن  

(  38( الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب يف سورية، منهم )332توثيق أكثر من )



 

قودين هم من أبناء مخيم  الجئة فلسطينية، وذكرت املجموعة أن أكثر من نصف املف

 .اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق

إلى ذلك سمحت السلطات التركية بدخول املسّنة الفلسطينية السورية "سامية طحان"  

  .يومًا من احتجازها بمطار إسطنبول الجديد 24بدخول أراضيها، وذلك بعد  

لطات التركية أفرجت عن سامية طحان  من جانبه أشار مراسل مجموعة العمل إلى أن الس

الثالثاء   أمس  الرسمية    5يوم  الجهات  من  عدد  تدخل  بعد  وذلك  يناير  الثاني/  كانون 

 .الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدني

 

ووفقًا للمسنة الفلسطينية سامية أنها سافرت بوثيقة سفرها الفلسطينية السورية من  

األخيرة   أن  إال  بيالروسيا،  إلى  السلطات  بيروت  وأعادتها  البالد،  دخول  من  منعتها 

 ."البيالروسية إلى مطار إسطنبول ألنها محطة مرور مؤقتة "ترانزيت 

مناشدة للرئيس التركي واملنظمات    2021كانون الثاني/ يناير    3وكانت طحان أطلقت يوم  

ر  الدولية والفلسطينية وحقوق اإلنسان التدخل إلنهاء مأساتها، بعد أن علقت يف مطا

 .إسطنبول ومنعها من دخول تركيا



 

االنتهاكات واإلخفاء القسري تواصل قوات املعارضة السورية املسلحة اعتقال    ملف  يف

أبناء مخيم خان دنون بريف دمشق   أبو ربيع" من  الفلسطيني "محمود موسى  الالجئ 

ذلك الوقت    ، ومنذ٩/0٧/2015للسنة السادسة ىلع التوالي، الذي اعتقل من منزله يوم  

ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته أن يتواصل  

 .معهم

 

املعتقلين    عن  واملعلومات  الرسائل  من  العديد  تلقت  العمل  مجموعة  أن  إلى  يشار 

الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا ىلع الرغم من صعوبات التوثيق وخوف األهالي 

   اإلفصاح عن أسماء أبنائهم املعتقلين لدى طريف الصراع يف سورية. 

 


