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الملوثة،  اآلبارانقطاع المياه يجبر أهالي اليرموك على شرب مياه "
 "واالشتباكات توقف توزيع المساعدات العاجلة عليهم

 
 

 

 أحدهما عنصر بجيش التحرير واآلخر تحت التعذيب فلسطينيان يقضيان في سورية. 

  وجبة غذائية على بعض العائالت في ( 011)هيئة فلسطين الخيرية توزع حوالي

 .مخيم اليرموك

  الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني تستمر بتوزيع المساعدات على أهالي مخيم
 .خان دنون

  سكان مخيم النيربمن " دمحم سالم"األمن السوري يعتقل الالجئ. 

  أنباء عن نية السلطات الليبية اإلفراج عن محتجزين فلسطينيين سوريين من
 .سجونها

 
 
 

 استخراج المياه الملوثة في مخيم اليرموك



 

Email:Reports@actionpal.org - Tel:+442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob:+447447423737 

 

 ضحايا
من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني في إثر " عبد هللا فيصل حجو"قضى العريف المجند 

العمل من االشتباكات في سورية، مما يرفع حصيلة ضحايا جيش التحرير الذين قامت مجموعة 
ضحايا، قضى معظمهم إثر األعمال العسكرية في ( 701)أجل فلسطينيي سورية بتوثيقهم إلى 

 .ريف دمشق
تحت التعذيب في " إحسان حبيب"إلى ذلك وردت أنباء لمجموعة العمل عن قضاء الالجئ 

 سجون النظام السوري، بعد اعتقال دام ألكثر من أربعة أشهر، فيما أشارت األنباء إلى أن
سكان مدينة جاسم بمحافظة درعا، فيما لم يتسن للمجموعة التأكد من و  7711من مواليد " حبيب"

 .صحة األخبار من مصدر آخر
 

 آخر التطورات
ألف من أهالي مخيم اليرموك ( 00)يومًا انقضت منذ انقطاع المياه عن منازل نحو ( 751)

فيها التخفيف من اآلثار السلبية لتلك لالجئين الفلسطينيين بدمشق، فترة طويلة حاول األهالي 
المشكلة من خالل االعتماد على األحياء المجاورة في تأمين جزء من المياه الضرورية لالستخدام 
اليومي، إال أن انقطاعها عن تلك األحياء أيضًا أجبر األهالي إلى اللجوء لمياه اآلبار االرتوازية 

 .لتأمين بعض حاجاتهم منها

 
 المياه الملوثة في مخيم اليرموكاستخراج 

حيث اعتمد األهالي على األبار بشكل شبه كامل بالرغم من أن معظمها ملوث باألتربة 
والرواسب، التي قد تسبب أمراضًا عديدة لشاربيها خاصة األمراض المتعلقة بالكلى، إال أن 

لة منها للفت األهالي ورغم جميع تلك المخاطر ال يجدون حاًل آخر سوى ذلك، وفي محاو 
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بنشر فيديو قصير يظهر فيه أحد األطفال وهو يعبئ " األونروا"األنظار لتلك المعاناة قامت وكالة 
 .المياه بطريقة يدوية، في حين تظهر المياه العكرة بسبب التراب

يشار أن العديد من الناشطين اإلغاثيين داخل المخيم، حذروا مرارًا من انتشار العديد من 
 .متعلقة بالكلى، نظرًا لما تحتويه مياه اآلبار من رواسباألمراض ال

وفي سياق ليس ببعيد شهد اليرموك، يوم أمس، تجددًا لالشتباكات التي أدت إلى توقف توزيع 
حيث تمنع حواجز  ،يوماً ( 515)بعض المساعدات العاجلة على األهالي المحاصرين منذ 

يادة العامة إدخال المواد الغذائية والطبية إلى الق –الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 .الجئًا فلسطينيًا بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية( 755)المخيم، مما تسبب بقضاء 

فيما تبادل كل من الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة داخل المخيم، 
 .االتهامات عن المسؤولية عن تلك االشتباكات

 
 االشتباكات في مخيم اليرموكمن آثار 

وجبة غذائية على بعض ( 700)ومن جانب آخر قامت هيئة فلسطين الخيرية بتوزيع حوالي 
 .العائالت داخل المخيم، وذلك في إطار محاولتها التخفيف من معاناة األهالي المحاصرين فيه

عدد من الحصص وفي سياق متصل استمرت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، بتوزيع 
الغذائية على األهالي في مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، لليوم الثاني على 

حصة غذائية على األهالي، والتي تشرف " 7000"التوالي، حيث يأتي ذلك في إطار حملة توزيع 
ية صعبة الهيئة على توزيعها لهم، الجدير بالذكر أن مخيم خان دنون يعاني من أوضاع معيش

وذلك بسبب انتشار البطالة في صفوف أبنائه، باإلضافة إلى غالء المعيشية، وتوتر الوضع 
 .األمني في محيطه
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 في مخيم اليرموكالهيئة الخيرية مطبخ 

في العقد الخامس من عمره من " دمحم سالم"أما في حلب فقد قام األمن السوري باعتقال الالجئ 
منزله قبل أربعة أيام، علمًا أنه تم اعتقاله قبل ذلك مرات عديدة، أبناء مخيم النيرب بحلب من 

يذكر أن مخيم النيرب والذي يخضع لسيطرة النظام بشكل كامل، يشكل منطقة استراتيجة لطرفي 
 .الحرب في سورية وذلك بسبب قربه من مطار النيرب العسكري الخاضع لسيطرة النظام

ون فلسطينيون على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، وباالنتقال إلى ليبيا حيث تناول ناشط
أنباء عن نية السلطات الليبية اإلفراج عن عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين 

أثناء توجههم من أجدابيا الى طرابلس بتهمة الهجرة غير  0072-70-75كانت قد اعتقالتهم يوم 
شابًا فلسطينيًا من سورية ولبنان من  71الليبية ستنقل الشرعية، وأفاد الناشطون بأن السلطات 

سجن مصراته الى سجن طرابلس المركزي تمهيدًا لالفراج عنهم خالل األيام القادمة بحسب تلك 
 .الصفحات، إلى ذلك لم يتسن لمجموعة العمل التأكد من صحة الخبر من مصدر رسمي

 
 1122شباط -فبراير  21احصائيات وأرقام حتى 

الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 13922)يقل عن  ما ال •
 .األخيرة

 .ضحية فلسطينية قامت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بتوثيقها( 1463) •
استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم : مخيم اليرموك •

( 223)يومًا، والماء لـ ( 444)وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من على التوالي، ( 284)لليوم 
 .ضحية( 242)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
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الجئًا في ( 70،511)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 81) •
 ذلك وفق احصائياتو  الجئًا في مصر،( 4،111)الجئًا في لبنان، ( 22،211)األردن و

 .0075لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم الحسينية •

 .يوم على التوالي( 688)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .أيام على التوالي( 623)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 429)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه( %31)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 212)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .ية فيهامع استمرار األزمات االقتصاد
استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة  :مخيم خان الشيح •

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


