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                         مخيم اليرموك ماذا وراء املخطط التنظيمي الجديد؟ 

 دورة إعداد داعم نفسي يف مخيم السيدة زينب 

 "سنوات  7النظام يواصل اعتقال الفلسطيني "محمد سليمان" وولديه منذ 

" 

 تحذيرات ألهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم  •
 االشتباه بحاالت إصابة بكورونا يف مخيم النيرب •
 فلسطينيو سورية من ذوي االحتياجات الخاصة يعانون اإلهمال والتجاهل  •
" فلسطينيًا من أبناء مخيم سبينة مغيبون قسريًا يف السجون  56" •

 السورية 



 

 آخر التطورات

عمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا توثيقيًا حمل عنوان "مخيم  أصدرت مجموعة ال

 اليرموك ماذا وراء املخطط التنظيمي الجديد؟" 

سلط التقرير الضوء ىلع املخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق ملخيم  

  ، والذي أظهر تباينًا واضحًا عن املخطط التنظيمي األصلي لعام25/6/2020اليرموك يوم 

2004  . 

 

أوضح التقرير أن خطورة املخطط الجديد تكمن يف كونه ينتهك حق امللكية العقارية  

%   من االبنية والبيوت واملحالت الداخلة   50لسكان مخيم اليرموك، فهو يقضـم أكثر من 

يف التنظيم الجديد، ودون الحصول ىلع التعويضات املترتبة ىلع فقدانها، وإن حصل  

زء بسيط كأسهم تنظيمية ال تساوي نصف مساحاتها وال مواقعها،  البعض سيحصل ىلع ج

  40كما أنه يحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه مالمح املخيم، وال يسمح بعودة أكثر من 

 % من سكانه إلى املنطقة قلية الضرر. 



 

كما تناول التقرير ملحة تاريخية عن نشأة مخيم اليرموك واملراحل التي مرت بها عملية  

ءه وتأسيسه، وما مر به اليرموك يف ظل االزمة السورية، ومراحل إعادة اإلعمار واملخطط  بنا

 التنظيمي، وأشكال امللكية العقارية داخل املخيم.  

خلص التقرير إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن املخطط التنظيمي يحمل بعدًا سياسيًا  

يحتمل وجود قرار ضمني بتفكيك الحالة الفلسطينية يف املخيم حيث لم تسجل واقعات  

مشابهة يف مناطق أخرى رغم تعرضها ألكثر مما تعرض له املخيم وهذا ما يفسره ربما  

 يومنا هذا. استمرار النهب والتعفيش إلى 

يف سياق مختلف حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع  

ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة األزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة  

األهالي وحالة اإلحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق  

الجديد ملخيم اليرموك والذي يقضي أمل عودة سكانه إليه، ويبقيهم  املخطط التنظيمي  

 يف حالة من الضياع وعدم االستقرار.  

 



 

وأشار الناشطون والحقوقيون أن تجار األزمة أسسوا شركات مقاوالت محدودة املسؤولية  

،  لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي ال تتناسب مع القيمة الحقيقية لها

مستغلين صدور املخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم  

 بشكل نظامي.  

من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين ىلع حركة فلسطين حرة التي يترأسها  

السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم    -رجل األعمال الفلسطيني

بسبب ارتباط عددًا منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" اإليرانية، اململوكة    اليرموك وذلك

 ملستثمرين إيرانيين وسوريين، ىلع حد تعبيرهم.  

من جهة أخرى أعلنت مديرية صحة حلب وقيادة شرطة حلب عن اشتباهها بإصابة ستة  

ستجد  أشخاص من أبناء مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين يف حلب بفيروس كورونا امل

(، ما دفعهم إلى فرض الحجر ىلع الصحي ىلع املصابين وإخضاعهم للفحص  19 كوفيد)

الطبي وعزلهم، خوفًا من انتشار املرض يف مخيم النيرب، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني 

 جراء استقباله لعدد من أبناء مخيم حندرات وقرية النيرب املتاخمة له.  



 

 

حة يف مستوصف األونروا ملراسل مجموعة العمل أن  بدوره أكد حتى أن رئيس قسم الص  

هناك عدد من الحاالت التي تراجع عيادة الوكالة يوميًا يشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا،  

نطلب منهم إجراء حجر ذاتي فقط، وذلك لضعف اإلمكانيات الطبية وعدم وجود غرف حجر  

 صحي يف املخيم واملشايف القريبة منه.  

( الجئ فلسطيني سوري من ذوي اإلعاقة، من اإلهمال  2300كثر من )إلى ذلك يعاني أ

والنسيان والتهميش وعدم املباالة بأوضاعهم الصحية واالقتصادية، الناجمة عن تعرضهم  

لإلصابات الجسدية والنفسية وفقدان العديد منهم لذويهم بسبب الحرب التي اندلعت يف  

 سورية.  



 

 

( الجئ فلسطيني من ذوي اإلعاقة يف سورية،  2300من )من جانبها أكدت األونروا أن أكثر 

يتلقون دعمًا من االتحاد األوروبي ومكتب املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية  

والحماية املدنية )إيكو( حيث يمّول املساعدات إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك إلى  

 ربات البيوت اللواتي يعلن أسرهن.

اإلخفاء القسري أشارت االحصائيات املوثقة ملجموعة العمل من أجل  يف ملف االنتهاكات و

(  54( الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم سبينة بريف دمشق بينهم )56فلسطينيي سورية أن )

 رجاًل، ومرأتان مغيبون قسريًا يف السجون السورية. 

ظام تتكتم عن  وأشار فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل أن أفرع أمن ومخابرات الن

أسماء املعتقلين الفلسطينيين لديها، األمر الذي يجعل من معرفة مصائر املعتقلين شبه  

مستحيلة، باستثناء بعض املعلومات الواردة من املفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين  

 فترة وأخرى.


