
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2865العدد: 

28-08-2020 

 مستمر  "تعفيش"نشطاء يؤكدون إلغاء المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك وسط   •

 النظام السوري يخفي قسرياً الطبيب الفلسطيني" نزار جودت كساب"  •

 توصيات بتسهيل حصول "عديمي الوطن" على الجنسية السويدية  •

 شهراً غرب تركيا"  17مهاجرين فلسطينيين فقدوا قبل   3"مناشدة..



 

 آخر التطورات:

األحمر   والصليب  واليونانية  التركية  السلطات  الفلسطينيين  المهاجرين  من  عدد  عائالت  ناشدت 
ب أبنائهم  المساعدة وتقصي مصير  اإلنسانية،  قبل  والجمعيات  فقدوا  كانوا    17عدما  شهرًا، حيث 

 يتجهزون لمغادرة السواحل التركية والوصول بطريقة غير نظامية إلى جزيرة رودس اليونانية. 

 
شابًا وطفل ويحملون الجنسية السورية والفلسطينية بينهم    11وقالت العائالت إن عدد المفقودين  

محمد ظافر النجار" من مخيم اليرموك و"  ثالثة من فلسطينيي سورية، وهم: "محمد مروان تميم"
، وال يوجد  2019- 03-27و"محمد أحمد اسعيد"، وكان قد فقد االتصال بالمهاجرين منذ تاريخ  

 معلومات عن مصيرهم، أو تفاصيل مجريات ما حدث معهم.

في جديد مخيم اليرموك، أكد نشطاء وحقوقيون من أبناء المخيم إلغاء المخطط التنظيمي الذي  
محافظة دمشق نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي والذي اثار جداًل كبيرًا في أوساط  أصدرته  

 الالجئين الفلسطينيين. 

وأشار الحقوقيون أنه ال يمكن اصدار قرار إلغاء من جهة إدارية إال القضاء، ومشروع المخطط 
 إلغاء.  التنظيمي ليس قرارًا وإنما مشروع لقرار فال يلغى بل يصدر "تريث" وهو بمثابة

التعفيش وتدمير   انتقد نشطاء فلسطينيون صمت محافظة دمشق عن عمليات  من جانب آخر، 
عمليات  إليقاف  األهالي  بإعادة  مطالبين  منها،  الحديد  وسرقة  للسكن  الصالحة  المنازل  أسقف 

 التعفيش. 



 

د ونقلت مصادر من داخل المخيم أن عمليات السرقة وتحطيم أسقف المنازل للحصول على الحدي
 مازالت مستمرة وبوتيرة أكبر ونشاط أسرع وسط مماطلة وتسويف محافظة دمشق امام عودة األهالي.

 
وطالب النشطاء جميع المسؤولين عن ملف المخيم إيقاف هذه االنتهاكات بحق ممتلكات األهالي،  
ونزع المخيم من قبضة اللصوص والمجرمين الذين يدخلون ويخرجون بشكل رسمي ومحمي من  

 في الدولة السورية، وإعادة المخيم ألهله.  أطراف

في ملف المعتقلين، يواصل األمن السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني الطبيب "نزار جودت كساب"  
، وهو طبيب جراحة بولية وتناسلية  16/12/2012بعد اعتقاله من حاجز أول مخيم اليرموك بتاريخ  

 في مخيم اليرموك.

 



 

ة السويدية للحد من انعدام الجنسية" باستثناء "عديمي الوطن"  على صعيد آخر، طالبت "المنظم
من شرط اإلقامة الدائمة للحصول على الجنسية السويدية، وهو التصنيف الذي يشمل الالجئين  

 الفلسطينيين من سورية وغيرها. 

ألف شخص مصنفين كعديمي وطن، على بالرغم من توقيع    30ويوجد في السويد اآلن حوالي  
لى اتفاقية األمم المتحدة للحد من انعدام الجنسية، وفق ما أشارت إليه مصادر صحفية  السويد ع
    سويدية.

 
ونقلت المصادر الصحفية عن وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إشادته بجهود األمم المتحدة  

ة للحصول على  للحد من انعدام الجنسية، إال أنه ال يرى مبررًا إلمكانية إلغاء شرط اإلقامة الدائم
ن على  ي الجنسية السويدية بالنسبة لألشخاص عديمي الوطن، األمر الذي القى انتقادًا بين الحقوقي

 اعتبار أن األشخاص عديمي الجنسية ليس لديهم أي هوية أو جواز سفر وطني يتبع ألي دولة.


