
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3007العدد 

07-10-2020 
 

 ثالثة شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن 

 تفوق طالب فلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة بشهادة التعليم األساسي يف سورية  •
 لعالج القاطنين داخل مخيم اليرموك األونروا تخصص عيادة طبية متنقلة  •
 مالين دوالر دعمًا لألونروا  25السعودية تتبرع بـ  •
 للعام السابع..  النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني حسام علي الرفاعي  •



 

 آخر التطورات

حددت محافظة دمشق ثالثة شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن،  

ووفقًا ملا صرح به عضو املكتب التنفيذي ملحافظة دمشق، سمير جزائرلي، لصحيفة الوطن  

السورية أن محافظة دمشق وافقت ىلع عودة سكان مخيم اليرموك بشرط أن يكون البناء  

الشخص يثبت  وأن  املوافقات    سليمًا،  ىلع  حصوله  وجوب  إلى  باإلضافة  للعقار،  ملكيته 

 الالزمة". 

 

أن اللجنة امُلكلفة بعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن    وأشار جزائرلي

يف محافظة دمشق، أقرت بعد اجتماعها الذي عقد مساء يوم أمس االثنين والذي ناقش قرار  

حوالي   بلغت  التي  االعتراضات  من  ابتداء  منازلهم،  إلى  األهالي  ىلع    2900عودة  اعتراض 

وصوالا  للمخيم  التنظيمي  له صفة  املخطط  والذي  التنظيمي  الحل  اقتراح  يف  التريث  إلى   

هندسية بحتة وال عالقة له بأي توجه سياسي، قررنا عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم  

 ضمن شروط تتعلق بالسالمة اإلنشائية واملوافقات الالزمة". 



 

يوم األربعاء إلى    ونوه إلى أن اللجنة برئاسة املحافظ قررت إعادة مقر دائرة خدمات اليرموك

يف   الخدمات  دوائر  من  كجزء  والفني  اإلداري  عملها  لتمارس  )سابقا"(  املحلية  اللجنة  مقر 

 محافظة دمشق.  

وقال جزائرلي: "إن قرار عودة سكان اليرموك إلى مخيمهم اتخذ يف وقت سابق وليس وليد  

خالل   من  القادمة  القليلة  األيام  يف  موعد  ىلع  أننا  مضيفًا  الخاصة  الساعة"،  التعليمات 

 بتقديم الطلبات من األخوة سكان اليرموك.

مواليد   الخطيب"  سامر  "عمر  الفلسطيني  الطالب  استطاع  دمشق  يف  مخيم    2004أما  ابن 

سبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق من ذوي االحتياجات الخاصة النجاح والتفوق يف  

والحصول ىلع  2020  -  2019لعام الدراسي  شهادة التعليم األساسي )الصف التاسع( يف سورية ل

 ، متجاوزًا بذلك كافة العقبات واملصاعب التي واجهته.   2052عالمة 

 

وأكد عمر خالل مقابلة تلفزيونية ىلع قناة سورية التربوية أنه واجه صعوبات كبيرة إال أن  

درس يف مدرسة  أرادته وحلمه بتحقيق النجاح كان أقوى من أي شيء أخر، مشيرًا إلى أنه كان ي



 

وصعوبة   سكنه  منطقة  بعد  بسبب  الزمن  من  فترة  فيها  الدراسة  عن  وانقطع  املكفوفين 

ومساعدة   والدته  تشجيع  بفضل  استطاع  خاص  بمعهد  ذلك  بعد  التحق  لكنه  املواصالت، 

 أصدقائه والكادر التعليمي أن يحقق النجاح الذي كان واثقًا منه.  

فت أثناء  واجهته  التي  الصعوبات  املادة  وحول  هي  الرياضيات  مادة  أن  عمر  بّين  دراسته  رة 

 الوحيدة التي وجد فيها بعض الصعوبة إال أنه تجاوزها بفضل مساعدة الكادر التعليمي له.  

التي خصصتها   الطبية املتنقلة  العيادة  أن  األونروا  الصحة يف  برنامج  من جهة أخرى أعلن 

يف مدرسة املنصورة/ الجرمق، باشرت  ملعالجة القاطنين يف مخيم اليرموك والتي مقرها  

مريضًا بما    65أيلول/ سبتمبر املاضي وقدمت خدماتها الطبية لـحوالي    23عملها يوم األربعاء  

 يف ذلك األطفال وكبار السن والحوامل. 

 

وأكدت األونروا ىلع أنها ستقدم خدمات الرعاية الصحية األولية بما يف ذلك الصحة اإلنجابية  

من   يستطيعون    400ألكثر  وال  املخيم  إلى  عادوا  ممن  الفلسطينيين  الالجئين  من  عائلة 



 

الحصول ىلع الخدمات الصحية باإلضافة إلى أنها توفر أيضًا تبادل املعلومات حول األمراض  

 والوقاية منها. 

من جانبه شدد برافوال ميشرا، القائم بأعمال شؤون األونروا يف سورية ىلع أن وكالة األونروا  

اليرموك،  ستستمر   مخيم  إلى  مؤخرًا  عادوا  الذين  الفلسطينيين  لالجئين  خدماتها  بتقديم 

التابع   الطبي  الخدمات"، مضيفًا أن والفريق  وستسعى جاهدة لضمان حصولهم ىلع أفضل 

للعيادة الطبية املتنقلة سيقوم بتقديم املساعدة ملعالجة القضايا الصحية الشائعة ورفع  

 ات الصحية. وعي األسر حول أفضل املمارس

ماليين دوالر لصالح    25يف سياق غير بعيد تبرعت اململكة العربية السعودية بمبلغ قيمته  

الوكالة   )األونروا( لدعم برامج  ميزانية وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين 

ية. وقد  الرئيسة وخدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماع

 تم تقديم التبرع لألونروا من قبل سفير السعودية لدى األردن. 

 



 

بدورها أشادت وكالة الغوث بهذا التبرع السخي، مشيرة إلى أنه جزء من تعهد أكبر للمملكة  

مليون   5,6بمساعدة الوكالة ىلع املحافظة ىلع الخدمات الهامة التي تقدمها ملا مجموعه  

 ة. الجئ من فلسطين يف املنطق

الالجئ   اعتقال  السوري  النظام  يواصل  القسري  واالخفاء  االنتهاكات  ملف  إلى  باالنتقال 

الرفاعي" مواليد   اليرموك منذ أكثر من سبع  1988الفلسطيني "حسام علي  ، من أبناء مخيم 

السورية   األمنية  لألجهزة  التابع  دمشق  يف  دمر  مشروع  حاجز  عناصر  قام  حيث  سنوات، 

 دون معرفة األسباب الكامنة وراء اعتقاله.  2013/  5 /15باعتقاله بتاريخ 

 

يشار أن مجموعة العمل تلقت العديد من الرسائل واملعلومات عن املعتقلين الفلسطينيين،  

السوري   النظام  استمرار  يف ظل  التوثيق  صعوبات  من  الرغم  تباعًا ىلع  توثيقها  تم  حيث 

  1797بالتكتم ىلع مصير املعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت املجموعة حتى اآلن  

 معتقالت.    110ًا يف سجون النظام السوري منهم أكثر من معتقالا فلسطيني


