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إثر غرق أحد قوارب الموت، مجموعة العمل تطلق حملة لجمع أسماء "
 "الفلسطينيين المفقودين في البحر

 

 
  
 الجئ فلسطٌنً ٌقضً فً سورٌة. 

 تسعة أٌام على انقطاع المٌاه فً مخٌم الٌرموك بدمشق. 
 الجٌش السوري ٌمنع أهالً مخٌم السبٌنة من العودة إلى منازلهم. 
 "مبادرة أطلقتها لجان محلٌة لحل أزمة المٌاه فً مخٌم " الكهرباء مقابل الماء

 .الٌرموك

 للٌوم الثانً الجٌش النظامً ٌغلق الطرق الواصلة بٌن قدسٌا وجوارها. 
 نقص حاد بالخدمات األساسٌة فً مخٌم درعا. 
  ردود أفعال غاضبة على قرار األونروا قطع المساعدات عن فلسطٌنًٌ سورٌة

 .فً لبنان
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 ضحايا
متأثرًا بجراح أصيب بيا جراء سقوط قذيفة ىاون في " خميل البايض"قضى الشاب الفمسطيني 

 .وقت سابق عمى مخيم اليرموك

 
خليل البايض 

 آخر التطورات
أطمقت مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية حممة عمى مواقع وصفحات التواصل 

االجتماعي تيدف لجمع أسماء ومعمومات عن الالجئين الفمسطينيين الذين فقدوا أثناء محاولتيم 
الوصول إلى أوروبا عبر ما يسمى بقوارب الموت، حيث قامت المجموعة بإعداد استمارة 

إلكترونية يتم ممئيا بمعمومات عن المفقودين، ويذكر أن األيام السابقة شيدت عدة حوادث لغرق 
  :ةمراكب انطمقت من مصر وليبيا، وفيما يمي رابط االستمارة االلكتروني

http://goo.gl/ELhdnz  
وفي سياق مختمف ال تزال أزمة المياه في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق آخذة 

بالتفاقم حيث انقطعت المياه عن المخيم منذ تسعة أيام مما زاد بتأزم الوضع المعيشي في المخيم 
يومًا، وذلك بعد أن فرضت حواجز الجيش النظامي ومجموعات " 425"المحاصر منذ أكثر من 

القيادة العامة حصارًا مشددًا عميو منعت فيو دخول وخروج أىالي المخيم – الجبية الشعبية 
باستثناء السماح لكميات محدودة جدًا من المساعدات الغذائية بالدخول إلى المخيم، وفي ذات 

السياق تم يوم أمس توزيع بعض المساعدات عمى األىالي المحاصرين، إلى ذلك أطمق القائمون 
 مبادرة لحل أزمة ،عمى محطة ضخ المياه في مخيم اليرموك، والمتوقفة عن العمل لمعام الثالث

http://goo.gl/ELhdnz
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المياه في مخيم اليرموك والمناطق المجاورة لو، وذلك من خالل دعوة الجيات المعنية والحكومة 
السورية بتزويد تمك المحطة بالتيار الكيربائي مقابل ضخ المياه باتجاه المناطق المؤيدة لمنظام 
في دمشق، وبيذا يرتفع منسوب المياه في مخيم اليرموك وجنوب دمشق وكذلك في المناطق 
المجاورة لممخيم، حيث دعا القائمون عمى المبادرة الجيات اإلنسانية إلى تبنييا والتواصل مع 

 .األطراف المعنية إلنياء أزمة المياه في مخيم اليرموك

 
 توقف محطات ضخ المياه في مخيم اليرموك

وعمى صعيد آخرال يزال أىالي مخيم السبينة بريف دمشق ممنوعون من العودة إلى منازليم وذلك 
من قبل حواجز الجيش النظامي وبعض الفصائل الفمسطينية الموالية لو، حيث يتم منعيم من 

العودة إلى منازليم دون أسباب واضحة حيث يسيطر الجيش السوري النظامي بشكل كامل عمى 
تمك المخيمات، وذلك بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش النظامي وبعض الفصائل 

الفمسطينية الموالية لو من جية، وبين مجموعات من الجيش الحر من جية أخرى حيث انتيت 
، ويذكر 2013تمك االشتباكات بفرض الجيش النظامي سيطرتو عمى مخيم السبينة منذ نوفمبر 

أن أىالي المخيمين قد توزعوا عمى المخيمات والبمدات المجاورة مما أضاف عمييم المزيد من 
 .األعباء االقتصادية خاصة مع ارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة

أما في بمدة قدسيا بريف دمشق فيقوم الجيش السوري النظامي بإغالق الطرق الواصمة بين بمدة 
قدسيا والمناطق المجاورة ليا وذلك لميوم الثاني عمى التوالي، حيث يمنع دخول المواد التموينية 

والطحين إلى البمدة، ويشار أن البمدة تستقبل المئات من العائالت الفمسطينية النازحة عن 
 .مخيماتيا معظميم من مخيم اليرموك



 

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

 

 
 بلدة قدسيا

أما في درعا فيشتكي أىالي المخيم من نقص حاد في الخدمات الصحية واألساسية في المخيم 
وذلك بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية لممخيم، إضافة إلى تدمير معظم منازل 

المخيم بسبب استيدافو بشكل متكرر مما دفع العشرات من العوائل في المخيم لمنزوح إلى البمدات 
 .المجاورة خاصة بمدة المزيريب

 
 لبنان

حالة من االستياء سادت أوساط الالجئين الفمسطينيين السوريين في لبنان وذلك بسبب قرار وكالة 
األونروا قطع مساعداتيا المالية عن المئات من العوائل الميجرة من سورية إلى لبنان مما يفاقم 
األزمات المعيشية التي يعانون منيا، ومن جانبيا طالبت المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان 

األونروا بالتراجع عن قرارىا األخير الذي وصفتو المؤسسة بالتعسفي، ويأتي ذلك بعد أن " شاىد"
وفدًا من لجنة فمسطينيي سوريا في لبنان، " شاىد"استقبمت المؤسسة الفمسطينية لحقوق اإلنسان

الذين تقدموا عبر المؤسسة بشكوى تظّمم حول قرار األونروا وقف المساعدات المالية الدورية 
وقد بررت األونروا قراراىا .المقدمة لعدد من العائالت الفمسطينية الميجرة من سوريا إلى لبنان

التعسفي ىذا أن ىذه العائالت أصبحت غير مستحقة لممساعدات وذلك نتيجة بحث ميداني 
 .قامت بو األونروا، شابتو مالحظات كثيرة
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 لجان عمل أهلي
 قامت مؤسسة عطاء 2015-2014ضمن مشروع الحقيبة المدرسية لمعام الدراسي الجديد 

 300الخيرية لإلغاثة والتنمية وبالتنسيق مع المؤسسات والييئات داخل مخيم اليرموك بتجييز 
حقيبة مدرسية، وذلك بغية توزيعيا عمى طالب المخيم الذين التحقوا بمقاعد الدراسة يوم األحد 

14-9. 

 
  في مخيم اليرموكمشروع الحقيبة المدرسية

وفي سياق آخر قامت لجنة فمسطينيي سورية في مخيم عين الحموة بالتعاون مع تجمع عمال 
أيمول ــ سبتمبر من الشير الحالي بافتتاح مشروع ترميم مركز ايواء / 15فمسطينيي سوريا يوم 

البيت الميجور الذي يؤوي ست عائالت فمسطينية ميجرة من سورية إلى لبنان حيث تضمنت 
. أعمال الترميم طالء الجدران بالدىان باإلضافة لصيانة اإلنارة والمرافق الصحية

 
مفقودون 

 عامًا، وذلك أثناء عودتو من السويداء الى مخيم 55البالغ من العمر " محمد غصوب نجيب"فقد 
 .النيرب بسيارتو حيث اختطف من قبل جية مجيولة والى اان مازال مصيره مجيوالً 


