
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2899العدد 

29-09-2020 
 

 وممتلكاتهم حقوقيون وناشطون يحذرون أهالي مخيم اليرموك من بيع منازلهم         

 أوضاع قاسية يعيشها الفلسطينيون يف مخيم البل شمال سورية    •
 د إجراءات السفر عبر مطار دمشق الدولي النظام يحد •
 األونروا تفتح باب التسجيل لدراسة تخصص املحاسبة بمعهدها املتوسط يف الالذقية •



 

 آخر التطورات

حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة  

حالة اإلحباط واليأس التي  األزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة األهالي و

باملخطط   بالتريث  يقضي  قرارًا  دمشق  محافظة  مجلس  اصدار  بعد  خاصة  إليها،  وصولوا 

 التنظيمي الجديد ملخيم اليرموك. 

 

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  

بشكل   لعقاراتهم  ملكيتهم  اليرموك  سكان  بعض  اثبات  وعدم  التنظيمي  املخطط  صدور 

 نظامي. 

حد الحقوقيين من أبناء اليرموك طالب من سكان املخيم عدم بيع ممتلكاتهم، داعيًا  وكان أ

الغية   اليرموك  يف  اآلن  تتم  التي  البيع  معامالت  ألن  للقضاء،  اللجوء  منزله  وباع  تورط  من 

وباطلة، ألن املخيم يعتبر من ضمن املناطق املغلقة التي ال يمارس املالك ملكه وفق نص  



 

املدني، فهو ال يحق له االستعمال واالنتفاع بملكه فمن باب أولى ال يحق    الدستور والقانون 

 له التصرف.  

يف وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة ألهالي  عدد من الحقوقيين    فيما كشف 

املخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيدًا عن األضواء. مشيرين  

 سرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا املجال". إلى أن السما

تواجه   السوري  الشمال  إلى  أوضاعًا    25باالنتقال  البل  مخيم  يف  قاطنة  فلسطينية  عائلة 

املعيشية   أوضاعهم  نتيجة  يوم  بعد  يومًا  سوء  معاناتهم  تزداد  فيما  مؤملة،  إنسانية 

امل  وشح  وانعداِم  الخدمات  وتردي  املزرية،  تقدُمها  واالقتصادية  التي  اإلنسانية  ساعدات 

 املنظماُت اإلغاثية. 

 

ويشكو مهجرو مخيم البل من مشاكل كثيرة، منها بعد املخيم عن مركز املدينة وعدم تأمين  

توفر   تجارية لشراء حاجياتهم وعدم  الكهرباء ووجود محال  النازحة، وتوفر  للعائالت  الطعام 

 وسائل للتدفئة. 



 

ال العائالت  الدولية و"أونروا"  من جانبها ناشدت  فلسطينية املهجرة يف املخيم املنظمات 

بتقديم يد العون لهم، والعمل ىلع التخفيف من معاناة نزوحهم يف مخيمات تفتقر ألدنى  

 مقومات الحياة. 

إلى ذلك أصدرت وزارة الصحة السورية تعميمًا ىلع صفحتها الرسمية يف "فيسبوك"، حددت  

امل ىلع  الواجب  التعليمات  دمشق  سافرين  خالله  مطار  ومغادرتهم  وصولهم  عند  اتباعها 

 الدولي الذي من املقرر أن يتم إعادة تفعيل حركة السفر فيه أوائل الشهر املقبل.

 

استخراج فحص   املغادرين  السورية ىلع  الصحة  وزارة  فيروس    PCRواشترطت  عن  للكشف 

الوقت املطلوب لبلد الوجهة، كما طالبت من  كورونا املستجد بنتيجة سلبية لم يمض عليه  

بنتيجة سلبية    PCRالقادمين عبر مطار دمشق أو املعابر الحدودية، اصطحاب نتيجة فحص  

ساعة    96من مركز معتمد من وزارة الصحة يف الدولة التي قدَم منها املسافر، لم يمض عليها  

 كحد أقصى. 



 

وامل  الفني  التدريب  برنامج  أعلن  مختلف  سياق  الالجئين  يف  وتشغيل  غوث  بوكالة  هني 

يف    2020/2021الفلسطينيين )األونروا( يف سوريا عن قبول طلبات االنتساب ا للعام الدراسي  

القسم الفني اختصاص املحاسبة بمعهد الالذقية املتوسط التابع لها، منوهة إلى أن مدة  

ا يكون حاصل ىلع شهادة  أن  املتقدم  املعهد سنتان، ىلع  الثانوية  الدراسة يف  لدراسة 

 األدبي(   –تجارية  –)علمي 

 

وحول شروط القبول واالنتساب إلى املعهد أكدت األونروا ىلع ضرورة أن يقدم الطالب شهادة  

، والئقًا صحيًا  1/10/2020عامًا بتاريخ    22، وأن يكون دون سن  2020املرحلة الثانوية دورة عام  

صية كل حالة ىلع حدة شرط استيفاء  موضحة أنها تقبل طلبات ذوي اإلعاقة وتدرس خصو

شروط القبول، كما يشترط أن يتناسب مجموع العالمات مع الحد األدنى للعالمات املطلوبة  

 لالشتراك بمفاضلة القبول، وأن يكون املتقدم الجئًا فلسطينيًا مسجاًل يف قيود الوكالة.   

 

 


