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 2694: العدد
10-03-2020 

 أهالي مخيم اليرموك يطالبون بإعادتهم إلى منازلهم وعدم تطبيق المخطط التنظيمي الجديد •

 فلسطيني سوري يحقق المركز األول بمسابقة ميكانيك على مستوى مدينة أوسلو  •

 اليونان تقرر بناء مخيمين مؤقتين الستيعاب المهاجرين الجدد •

 "(617قضاء فلسطيني تعذيباً في السجون السورية يرفع حصيلة ضحاياه إلى )"



 

 ضحايا

في السجون السورية، حيث تم ابالغ ذويه   قضى الفلسطيني فادي حسين عمورة تحت التعذيب 
بوفاته وتسليمهم هويته وأغراضه الشخصية، وهو من سكان مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  
في دمشق، وبذلك يرتفع عدد ضحايا التعذيب من الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل إلى 

 ( الجئًا. 617)

تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين  من جانبها أشارت مجموعة العمل إلى أنها 
الفلسطينيين، ويتم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق، في ظل استمرار النظام السوري  

 بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.

 
 آخر التطورات

ت وأحياء مدينة دمشق وغيرها من  ناشد أهالي مخيم اليرموك النازحين من بيوتهم إلى بلدا
المحافظات السورية المسؤولين في محافظة دمشق بعدم تطبيق المخطط التنظيمي الجديد، ألنه  
يعود بالضرر على جزء كبير من أبناء المخيم، وذلك ألن الدولة سوف تستملك األرض وتقوم  

ع مبالغ زهيدة للمتضررين  بإزالة كافة المباني المرخصة وغير المرخصة، وفي حال التعويض ستدف
الذين يملكون أوراق ثبوتية لعقاراتهم ومنازلهم، في حين لن يتم التعويض للمخالفين مما سيضاعف  

 من معاناتهم ويجعلهم من دون مأوى.

بدورهم طالب أهالي اليرموك السلطات السورية النظر إلى أوضاعهم اإلنسانية الصعبة نتيجة النزوح  
وتساءل البعض " لماذا نعامل هكذا وال يسمح لنا بالعودة إلى بيوتنا   .2012المستمر منذ عام 

 .واصفين المقترحات التنظيمية الجديدة للمخيم " بالمضحكة المبكية" ؟؟!!،



 

كانون الثاني/    07وكان المحامي الفلسطيني نور الدين السمان من سكان مخيم اليرموك طالب يوم  
ة قضية عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم،  اللجوء إلى القضاء إلثار 2020يناير 

وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين  
بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى 

لتخفيف من األعباء االقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة  منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، وا
 نزوحهم عن مخيمهم. 

 
كريم زمزم المركز األول في مسابقة   الفلسطيني السوري من جهة أخرى حقق الالجئ 

"oslomesterskap حيث   النرويجية، " لطالب الميكانيك على مستوى مدينة أوسلو العاصمة
 في أوسلو. kuben vgsالب ميكانيك في مدرسة ط ٣0صّنف أفضل طالب بين  

كريم ابن مخيم اليرموك الذي دفعته ظروف الحرب في سورية للهجرة إلى مملكة النرويج سبق أن  
  كرون ما  5000حصل على المركز األول على مستوى مدينة أوسلو، وتم تكريمه بجائزة قيمتها 

 ابقة مرة جديدة. $(، كما انه تأهل للمنافسة في ذات المس550يعادل )

هذا وحقق العديد من أبناء المخيمات الفلسطينية الذين وصلوا إلى الدول العربية وتركيا ودول أوروبا  
 الكثير من النجاحات في مجاالت مختلفة رياضية وعلمية وفنية. 

في سياق مختلف قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتراشي، إن بالده ستبني مخيمين مؤقتين  
ن الستيعاب المهاجرين الذين قدموا خالل األيام األخيرة من تركيا، مضيفًا أن المخيمين  جديدي

سيكونان مغلقين، وسيستقبل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان منذ األول من آذار /مارس 
بناؤهما  الجاري، بعد القرار التركي بفتح الحدود أمام المهاجرين للعبور إلى أوروبا، مشيرًا انه سيتم  

 في أثينا وسير )شمال(، وستصل قدرتهما االستيعابية إلى ألف مهاجر".



 

من جانبهم تظاهر المئات من سكان مدينة سير الواقعة في شمال البالد، ضد هذا القرار، حيث  
 من المتوقع أن يبنى أحد هذين المخيمين في مدينتهم 

صرم إلى جزيرة ليسبوس وأربع جزر  مهاجر وصلوا خالل األسبوع المن  1700يشار إلى أن حوالي  
 ألف مهاجر، ما يتجاوز قدرتها االستيعابية. ٣8يونانية أخرى. حيث تحتوي هذه الجزر على 

 


