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 2668: العدد
13-02-2020 

 لجنة من محافظة دمشق تدخل مخيم اليرموك لمسح األبنية  •

 األونروا تفتتح مدرستي طبريا والصفصاف في مخيم درعا •

 مهاجر أسبوعيًا إلى تركيا   200اليونان تعتزم إعادة  •

 "عصابات خطف تثير الخوف بين النازحين الفلسطينيين في مخيمات أطمة"



 

 آخر التطورات 

يشكو النازحون الفلسطينيون والسوريون في مخيمات أطمة شمال سورية من وجود عصابات  
 تختطف األطفال في أوقات الليل ويلبسون لباس النساء. 

مستغلين األوضاع  وأكد ناشطون أن مجموعات مجهولة حاولت اختطاف أطفال وعدد من النساء،  
األمنية السيئة شمال سورية، وتم التعرف على نوع السيارة سنتافيه سوداء بداخلها شابان احدهما  

 متنكر بزي نساء، وشددوا على ضرورة التبليغ عن اي شخص يشتبه به.

عائلة فلسطينية مهجرة من مخيمي اليرموك وخان الشيح ومنطقة    50وتعيش في مخيم أطمة قرابة  
ن جنوب دمشق ومن غوطة دمشق، وتعاني من انتشار البطالة والخوف من تأمين المعيشة،  التضام

 وانعدام الموارد المالية وضعف المساعدات.

 
في سياق مختلف دخلت لجنة تابعة لمحافظة دمشق يترأسها عضو المكتب التنفيذي في المحافظة 

يم، وفق ما أعلن عنه مسؤول ملف "سمير جزائرلي"، إلى مخيم اليرموك لمسح األبنية داخل المخ
التربية والتعليم في مخيم اليرموك "وليد الكردي"، ورافق اللجنة مندوبًا من قسم الدراسات بالمحافظة  

 و"أحمد جمعة" عضو قيادة فرع اليرموك لحزب البعث.

ماطلة  هذا وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة وسط الالجئين الفلسطينيين واتهموا النظام السوري بالم
بعودتهم إلى منازلهم، حيث شكلت لجان سابقة لتقييم األضرار ومسح األبنية ووضع مخططات  

 تنظيمية للمخيم، دون تقدم يذكر بموضوع العودة.



 

وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" قال بأن مخيم اليرموك القديم له 
تخضع إلشراف "الهيئة العامة لالجئين والفلسطينيين    خصوصية من الناحية القانونية، ألن األرض 

العرب"، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة،  
، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن  10وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم  

 المخطط التنظيمي العام للوحدات اإلدارية.

 
( مدرستي طبريا  )األونروافي جنوب سورية افتتحت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    أما

والصفصاف في مخيم درعا، بحضور المدير العام لوكالة الغوث "أمانيا مايكل ابي"، ومدير عام  
مؤسسة الالجئين الفلسطينيين في سورية "علي مصطفى" وشخصيات من المجتمع المدني من  

 ممثل ونائب عن محافظ درعا المخيم، و 

ألقي خالل االفتتاح كلمات أكدت على مواصلة عمل برامج األونروا التعليمية والصحية وتقديم 
 مساعدات لالجئين الفلسطينيين، وعرضت لوحات من الفلكلور الفلسطيني.

 



 

 ( طالب من أبناء مخيم درعا جنوب سورية عامهم الدراسي بال مدارس، بعد700وكان أكثر من )
مدارس في المخيم للدمار والخراب جراء قصف قوات النظام السوري والروسي خالل   6أن تعرضت  

 أحداث الحرب.

لجوء  طالب  200من جانبه أعلن وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي، إن بالده تعتزم إعادة 
تعاوًنا تاًما مع عودة    مرفوض من الجزر اليونانية إلى تركيا كل أسبوع، مضيفًا أن األخيرة تعاونت 

 المهاجرين.  

وأشار ميتاراتشي إلى أن معسكرات اللجوء الجديدة التي تقوم السلطات اليونانية بتجهيزها حاليًا  
  20والتي من المتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل بحلول منتصف العام الحالي، ستصمم الستيعاب 

، حيث ستحظى جزر ليسبوس وشيوس  ألف طالب لجوء لمدة أقصاها ثالثة أشهر في وقت واحد 
 وساموس وكوس وليروس على النصيب األكبر من المهاجرين. 

  2019/ 19/12يوم  هذا وكان مفوض الحكومة اليونانية لشؤون الالجئين موناس لوغوتيتيس أعلن  
آالف الجئ من الجزر اليونانية إلى تركيا، مضيفًا أنه من أجل ذلك قامت  10أن بالده ستعيد 

موظف   270موظف جديد لدراسة طلبات اللجوء والبت فيها، وستقوم بتعيين    200بتعيين    اليونان
 آخرين العام القادم. 

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أّن أعداد الالجئين الفلسطينيين السوريين في اليونان تتجاوز الـ 
كوس "   -س ليرو  -خيوس  -متليني  -أالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس  4

بينهم عائالت وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات الالجئين بعضهم يسكن في خيم  
 واآلخر في صاالت كبيرة أو كرافانات. 


