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إرسال مذكرة اعتراض لألمم املتحدة رفضًا للمخطط التنظيمي
ملخيم اليرموك
• املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك ىلع طاولة النقاش يف محافظة دمشق
• بؤس األوضاع وغياب األونروا يتركان الفلسطيني السوري بتركيا يف مهب الريح
• النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "عمر حجازي"
• توزيع حقائب مدرسية ىلع مجموعة من الطلبة الفلسطينيين األيتام يف سورية

آخر التطورات
 28منظمة وتجمعًا قانونيًا وسياسيًا ومدنيًا فلسطينيًا وسوريًا ،أرسلت مذكرة ملبعوث األمم
املتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" ،تعترض وترفض فيها املخطط التنظيمي املخيم
اليرموك الذي أأصدرته محافظة دمشق.

وأكدت املذكرة أن املخطط التنظيمي الجديد للمخيم تجرد سكانه من حقوقهم العينية
العقارية وتغيير وطمس هوية املخيم ،معتبرة أنه سيؤدي إلى تجزئة وحدته العقارية ،وكذلك
يستند اإلجراء الجديد ىلع واقع الدمار الحاصل للمخيم وبالتالي إلى مسح جزء كبير منه لتصير
الحقًا أبراجا سكنية وأسواقا وحدائق وفق ما هو مخطط له بديالً عن حقوق السكان العقارية".
وقالت املذكرة إن هذه اإلجراءات الجديدة ستحرم سكان اليرموك من العودة إليه سواء بسبب
طول زمن التنفيذ أو لجهة عدم قدرتهم املالية أو وثائقهم القانونية ىلع الحصول ىلع
سكن بديل ضمن هذه املنطقة.

ووصفت املذكرة اإلجراءات التي يقوم بها النظام السوري بأنها "تخالف شرعة حقوق اإلنسان،
واملواثيق الدولية والدستور السوري الذي صان حقوق امللكية".
متهمة النظام بحرمان الفلسطينيين من "العودة إلى املخيم" من أجل إحداث تغيير
ديموغرايف وتمزيق النسيج املجتمعي يف املخيم ،واالعتداء ىلع هويته وخصوصيته.
يف السياق عقد محافظ دمشق يوم  6أيلول /سبتمبر الجاري اجتماعًا مع اللجنة الفنية
والقانونية لدراسة املخطط التنظيمي الجديد ملخيم اليرموك التي تم تشكيلها بالتشاور بين
محافظة دمشق.

والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب ،لبحث املخطط التنظيمي ملخيم اليرموك ىلع
ضوء قرار اإللغاء الذي وصف بالتريث.
ووفقًا ملصادر خاصة أن االجتماع لم يرشح عنه أي معلومات وتفاصيل عما تم بحثه خالل
االجتماع ،إال أن هناك أنباء تؤكد أنه تم االتفاق ىلع تحديد موعد أخر لالجتماع الستكمال
النقاش واتخاذ القرارات املناسبة.

من جهة أخرى يشتكي فلسطينيو سورية املتواجدون يف تركيا من تملّص وكالة غوث
وتشغيل الالجئين "األونروا" وغيابها من القيام بمهامها تجاههم خصوصًا مع غياب دور أي
جهة دولية تقوم برعاية مصالحهم يف أماكن تواجدهم ،حيث تتركز معاناة الالجئين يف
الجانبين اإلغاثي والقانوني.

من جانبها بررت "األونروا" غياب أي دور لها يف تركيا بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم
هي غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا ،وأنها مساعداتها لالجئين من فلسطينيي
سورية النازحين الذين وصولوا فقط إلى األقاليم الخمسة ،وأنها ال تستطيع أن تمارس أي عمل
لها خارج تلك األقاليم.
هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون يف تركيا من غياب كامل للمساعدات املقدمة من خالل
الجهات الرسمية كاألونروا واملفوضية العليا لشؤون الالجئين ،وال يحصلون ىلع املساعدات
إال عبر التواصل الشخصي مع الجمعيات الخيرية التركية أو بعض الجمعيات السورية ،علمًا بأن

الجمعيات السورية عمومًا نشاطها يف الغالب موجّه إلى السوريين فقط ،وهناك جمعيات
محدودة جدًا تساعد الفلسطينيين خصوصًا ،وبعض البلديات التركية بنحو محدود.
يف ملف االنتهاكات واالخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الشاب الفلسطيني "عمر
يعقوب حجازي" من مواليد  1975منذ  6سنوات ،حيث تم اعتقاله يوم  2014/5/1من قبل قوات
األمن السوري ىلع الحدود السورية اللبنانية ،ولم ترد عنه أي معلومات منذ تلك اللحظة ،وهو
من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين يف دمشق.

وكانت مجموعة العمل وثقت حتى اليوم أكثر من ( )1797معتقالً فلسطينيًا يف سجون النظام
السوري منهم ( )110معتقالت ،اليزال مصيرهم مجهوالً.
اغاثيًا وزعت مؤسسة مهجة القدس حقائب مدرسية وقرطاسية ىلع ما يقارب  450من
الطالب األيتام املكفولين واملسجلين والطالب األشد حاجة املسجلين ضمن قوائمها،
ومو زعين ضمن املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف دمشق وريفها ،وذلك تزامنا مع موعد
بدء العام الدراسي الجديد2021/2020.م

ووفقًا ألحد املتطوعين أن مؤسسة مهجة القدس هدفت من مشروع توزيع الحقائب التي
أطلقته تحت عنوان "حقيبتي" إلى تخفيف العبء ما أمكن عن العائالت ومديد يد العون
واملساعدة لها ،وكذلك تشجيعًا للطلبة ىلع مواصلة التعليم يف ظل الظروف االقتصادية
الصعبة.

