
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3012العدد: 

12-10-2020 

 خالد عبد المجيد: قرار سوري باتخاذ إجراءات العودة إلى مخيم اليرموك   •

 ورشة عمل بمشاركة ائتالف المعارضة السورية حول تحديات الوجود الفلسطيني في سورية  •

 2013األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "بكر الكوسى" منذ  •

 ونروا يزور ألمانيا لتعزيز الشراكة المفوض العام لأل •

 

 "الجئ فلسطيني يقضي تحت التعذيب في السجون السورية" 



 

 

 ضحايا

في   التعذيب  تحت  عمرين"  محمد  "شادي  الفلسطيني  الشاب  بعد  قضى  السوري،  النظام  سجون 
 سنوات، حيث تم تبليغ العائلة بوفاته.  4اعتقاله منذ قرابة 

إلى   واقتيد حينها  النظام جنوب سورية،  المجموعة اعتقل شادي على أحد حواجز  ووفقًا لمراسل 
في   حيفا  قرية طيرة  ومن  دمشق،  بريف  دوما  مدينة  وهو من سكان  دمشق،  في  األمنية  األفرع 

 ( من الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا في سجون النظام. 621الضحية ) فلسطين، وهو 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 آخر التطورات:

قال األمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني "خالد عبد المجيد" إن القيادة السورية أبلغت  
لفلسطينيين والسوريين إلى  الجهات المعنية بالقرار للبدء باإلجراءات العملية لعودة المهجرين من ا

 تنفيذ خالل أيام" لمنازلهم في مخيم اليرموك وسيتم ا

 
وأكد عبد المجيد لوكالة سبوتنيك أن "الجهات المختصة في محافظة دمشق أبلغت أن العمل في  
إعادة البنية التحتية سيتزامن ويترافق مع عودة األهالي إلى المخيم، وسيشمل المناطق الصالحة  

 للسكن"

ف أن المرحلة األولى من اإلجراءات ستشمل السماح ألصحاب المنازل غير المدمرة والصالحة  وأضا
 للسكن، والمنازل التي هي بحاجة لترميم، على أن تقدم كل عائلة األوراق الثبوتية لمنازلها".

في شأن آخر، نّظم تجمع مصير في تركيا بمشاركة ائتالف المعارضة السورية وعدد من ممثلي  
ى السياسية والمؤسسات المدنية ومثقفين ونشطاء فلسطينيين وسوريين، ورشة عمل تحت عنوان  القو 

 "مشكالت وتحديات الوجود الفلسطيني في سورية وضمانات حمايته راهًنا ومستقباًل". 

وفي ختام الورشة توافق المجتمعون على توصيات، أهمها: إعادة تفعيل هيئة الالجئين الفلسطينيين  
الوضع  في الحكوم المساهمة في معالجة  الفلسطيني وجوانبه،  السوري  التالحم  تعزيز  المؤقتة،  ة 

الوجود   لحماية  سوًيا  للتفكير  آليات  وضع  المحرر،  السوري  الشمال  في  للفلسطينيين  المعيشي 
 الفلسطيني السوري، العمل دولًيا وإقليمًيا من أجل وقف المخطط التنظيمي في مخيم اليرموك،  



 

 
أن المواطنة الكاملة حق مشروع للفلسطينيين السوريين، والتي ال تتعارض مع حقهم    والتأكيد على

 الراسخ بالعودة إلى ديارهم في فلسطين وقانونيته. 

في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني " بكر الكوسى" للسنة السابعة  
/  12ة بريف دمشق التابع للنظام السوري يوم  على التوالي، حيث اعتقله عناصر حاجز الحسيني

8 /2013 . 

على صعيد مختلف، اختتم المفوض العام لوكالة األونروا "فيليب الزاريني" جولته في ألمانيا، والتي  
هدفت إلى تعزيز الشراكة االستراتيجية بين األونروا وبين الجمهورية االتحادية األلمانية، وأجرى 

عد شريكًا مهمًا وتشير األونروا إلى أن ألمانيا ت،  خاللها سلسلة من االجتماعات رفيعة المستوى 
واستراتيجيًا، ففي السنوات األخيرة، زادت بشكل مستمر من التزامها تجاه األونروا ووسعت تعاونها  

 .مليون يورو  161المالي والفني في جميع المجاالت، فيما تعهدت بتقديم تمويل بقيمة  

 


