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 "مجموعة العمل تدعو محافظة دمشق للتراجع عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك"

" 

 تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك •

 غرق طفل فلسطيني في بحيرة ميدانكي شمال سورية •

 فقدان فلسطيني في دمشق وعائلته تناشد •

 مخيم خان دنون سوء خدمات وتفاقم أزمات •

 ألمانيا: وقفة تضامنية للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين في السجون السورية •



 

 : آخر التطورات

أمس السبت بيانًا صحفيًا دعت فيه الحكومة  أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يوم  

السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي  

 الذي يحافظ على بيوت وأمالك الالجئين الفلسطينيين. 2004المصادق عليه في عام 

 

واعتبرت مجموعة العمل في بيانها أن أي خطوات تهدف إلى حرمان الالجئين الفلسطينيين في   

سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم  

لمربع اللجوء األول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في األوضاع العامة لالجئين  

من صحة وتعليم في ظل التدهور االقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام  

 الموارد المالية.

ورأت أن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك يبرز تغييرًا كبيرًا للواقع العمراني الذي كان سائدًا 

د سكانها إليها من سبيل، مشيرة إلى قبل األزمة السورية. فهناك بيوت وشوارع سوف تختفي ولن يج



 

أن محافظة دمشق تبرر ذلك " بأن الفلسطيني كان يملك ما على األرض وال يملك األرض وبالتالي  

فهذه األراضي آلت مجددًا للدولة التي لها الحق التصرف فيها وال يحق ألصحابها أي نوع من أنواع  

ة التشريد والضياع التي يعاني منها سكان مخيم  التعويض بحكم القانون"، ما يعني اإلبقاء على حال

 اليرموك النازحين منه إلى مناطق أخرى منذ قرابة الثمان سنوات.

فنية وقانونية مؤلفة من  لجنة في سياق ذي صلة شكلت الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب 

ق قبل عدة أيام  خمسة أعضاء مهمتها دراسة المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمش

المتعلق بمخيم اليرموك، بشكل مفصل ومعمق، ووضع االعتراضات القانونية عليه بما يضمن  

حقوق الالجئين الفلسطينيين في المخيم المصانة بالقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة  

 السورية.

 



 

لالجئين الفلسطينيين العرب علي منوهة إلى على اللجنة أن ترفع تقريرها لمدير الهيئة العامة 

مصطفى خالل عسرة أيام، كما يحق ألعضاء اللجنة االستعانة بمن تراه مناسبًا لتحقيق هدف  

الدراسة والوصول إلى نتائج تصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك وتصون عودتهم إلى منازلهم  

 وممتلكاتهم.

دينة حرستا في غوطة دمشق إلى ناحية  من جهة أخرى ُفجعت عائلة فلسطينية مهجرة قسرًا من م 

 جنديرس بمدينة عفرين شمال سورية بوفاة طفلها غرقًا في بحيرة ميدانكي. 

 

قضى غرقًا في   2009وأفاد مراسل مجموعة العمل أن الطفل الفلسطيني "عمر قبالوي" مواليد 

ه السباحة هربًا من  تموز/ يوليو، أثناء محاولت  4بحيرة ميدانكي بريف حلب الشمالي. اليوم السبت  

 درجات الحرارة المرتفعة.

هذا ويقوم أهالي مخيمي دير بلوط والمحمدية بالسباحة في نهر عفرين للتخفيف عن أنفسهم من  

 درجات الحرارة المرتفعة التي تجتاح المنطقة وسورية هذه األيام، ومن حر الخيام التي يقطنوها. 



 

م محمود عايدي" ابن مخيم اليرموك بمنطقة مساكن  في سياق مختلف ُفقد الالجئ الفلسطيني "عاص

برزة في العاصمة السورية دمشق، منذ ثالثة أيام أثناء عمله كسائق تكسي )نوع سابا( وحتى اللحظة  

لم ترد أي معلومات عنه، فيما ناشدت عائلته ممن يعرف أي معلومات عن المفقود مراسلتها 

 وتزويدها بها.

 

في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق أكثر  وكان فريق الرصد والتوثيق

( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب في سورية، مشيرة إلى أن أكثر من  333من )

 نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق.

دنون، منذ بداية األحداث في سورية، من سوء في  أما في ريف دمشق يشكو سكان مخيم خان 

الخدمات األساسية فيه وتفاقم باألزمات، نتيجة نقص في خدمات الصحة والطبابة، واستمرار 

انقطاع التيار الكهربائي والمياه واالتصاالت لساعات وفترات زمنية طويلة، كما يعانون من أزمة  



 

مخيم بشكل كامل حيث بدأ أهالي المخيم يدفنون موتاهم  في تأمين القبور وذلك بسبب امتالء مقبرة ال

 في الفراغات الضيقة بين القبور.

 

في حين ازدادت األوضاع المعيشية واالقتصادية لسكان مخيم خان دنون قتامًة في األشهر األخيرة،   

ه غالء نتيجة سن قانون قيصر، وانتشار فيروس كورونا، وانهيار الليرة مقابل الدوالر، مما نجم عن

جنوني لألسعار، وانتشار للبطالة وعدم وجد دخل ثابت يقتاتون منه، هذا كله وضع أهالي المخيم  

أمام تحديات جسام وجعلهم يعتمدون بشكل كبير على ما تقدمه وكالة األونروا من مساعدات مالية  

الرسمية وإن كانت غير كافية إال أنها تسد شيء من الرمق، كما أنه دفعهم لمطالبة الجهات 

الفلسطينية ووكالة الغوث والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية التحرك العاجل إلغاثة وتقديم  

 يد المساعدة لهم، بغية التخفيف من حّدة الفقِر والحاجة الواقعتين على أهالي المخيم وضيوفه.

ي سورية، شارك عدد باالنتقال إلى ألمانيا أماًل منهم في تحقيق العدالة ومحاسبة مجرمي الحرب ف

من الناشطين الفلسطينيين السوريين والسوريين ومع أقرباء ضحايا التعذيب، بوقفة تضامنية أمام  



 

تموز/ يوليو،    3الجمعة  أمس  أول  ( في مدينة كوبلنز األلمانية، يوم  OLGالمحكمة اإلقليمية العليا )

لمتعلقة بجرائم االعتقال  التي كانت تجري فيها الجلسة السادسة عشر من محاكمة الخطيب، ا

والتعذيب في سورية، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع إلنقاذ باقي المعتقلين من  

 سجون النظام السوري، ومحاسبة مرتكبي المجازر وجرائم الحرب بحق الشعب السوري والفلسطيني. 

 

مجموعة من عائالت المعتقلين، والمعتقالت رفع المعتصمون في الوقفة التضامنية التي شارك فيها  

وضحايا التعذيب في السجون السورية وعائالت ألجل الحرية، ورابطة عائالت قيصر ما يقارب  

( صور لضحايا التعذيب، ولمعتقلين، ومعتقالت مختفين  OLGأمام المحكمة اإلقليمية العليا )  121

" للفنان خالد بركة، وضع أمام Muteي "قسريًا في السجون السورية، كما تخلل الوقفة عمل فن

منحوتة على شكل أجساد ترتدي ثياب من ناشطين، وناشطات سوريين،   50المحكمة ما يقارب 

بهدف تذكير العالم أجمع بضرورة التحرك من أجل اإلفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة كافة 

 المسؤولين    


