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 "انقطاع الماء عن دمشق يفاقم من معاناة آالف الالجئين الفلسطينيين"
 

 
 

  مجموعة العمل تجدد دعوتها لذوي المعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية إلضافة

 .بيانات أبنائهم عبر موقعها اإللكتروني

 ( ضحية من الفلسطينيين قضوا تحت الحصار190توثيق ). 
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 التطورات آخر

ء عن العاصمة دمشق ومناطق في يعيش آالف الالجئين الفلسطينيين معاناة كبيرة جراء قطع الما
محيط العاصمة، وقال مراسل مجموعة العمل في دمشق، أن سكان العاصمة دمشق والمناطق 

( يومًا، بعد توقف نبعي بردى وعين الفيجة 20المحيطة بها يفتقرون لمياه الشرب منذ أكثر من )
 .ناللذين يخدمان ماليين السكا

ينيين يعيشون في العاصمة، إنهم يمشون ألكثر من ونقل مراسل المجموعة عن الجئين فلسط
نصف ساعة على األقل، إلى أقرب مسجد أو نقطة توزيع مياه عامة لجمع المياه، مشيرين إلى 
أنهم ينتظرون يوميًا في طوابير لساعات عديدة، كي يملؤوا أكبر قدر من األوعية والقوارير تحسبًا 

 .النقطاع قد يطول

 
قلة المياه أسهمت في انتشار سوق سوداء، نتيجة استغالل أصحاب ن وقال ناشطون في دمشق أ

الصهاريج ألوضاع المواطنين، إضافة إلى استغالل أصحاب المحالت، فسعر عبوة الماء، سعة 
 .ليرة سورية150ليرة وأحياًنا  140ليتر وربع، وصل خالل األيام الماضية إلى 

كانون األول "عن خشيتها من أن  - ديسمبر 29وأعربت األمم المتحدة في بيانها الصادر في 
يؤدي انقطاع المياه إلى تفشي أمراض تنتقل من خالل المياه الملوثة، خاصة بين األطفال، 

 ."عالوة على العبء المالي الزائد على األسر
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وال توجد هناك أي إشراف  ، وأوضحت أن السكان يذطرون لشراء مياه الشرب من باعة خاصين
 .وأسعارها على جودة المياه

كما أبدت منظمة اليونيسف، قلقها من زيادة انتشار األمراض بين أطفال العاصمة دمشق، بسبب 
تلوث المياه التي يتم بيعها بواسطة صهاريج المياه في أحياء العاصمة، وأدى ذلك مؤخرًا إلى 

 .إصابة بعض األطفال بحاالت اإلسهال وأمراض أخرى 

لسطينيين ُهجروا من مخيماتهم وتجمعاتهم بسبب أعمال القصف يشار إلى أن آالف الالجئين الف
والتدمير التي تعرضت له بعض المخيمات، ويعانون بشكل يومي جراء الحواجز األمنية، 
وصعوبات معيشية في ظل ارتفاع األسعار وغالء إيجار المنازل وانعدام الموارد المالية وعيشهم 

 .على المساعدات المقدمة لهم

ك، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه في غضون ذل
( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية 190استطاع توثيق بيانات )

 .الطبية بسبب الحصار غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين بدمشق

 مجموعات الموالية له بفرض الحصار على المخيم لليومحيث يواصل الجيش النظامي وال
( يومًا 827( يومًا، والماء لـ )1368( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1310)

 .على التوالي

مما فتح باب معاناة كبيرة على األهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والكهرباء وُمنع على إثره 
ة والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي الخروج أو الدخول من مداخل ادخال المواد الغذائي

المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن السوري والمجموعات الفلسطينية 
 .الموالية لها

وفي سياق آخر، جددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لذوي المعتقلين 
الفلسطينيين السوريين في سورية إلضافة بيانات أبنائهم عبر موقع والمفقودين من الالجئين 

 :المجموعة على شبكة االنترنت، وذلك عبر الرابط التالي
.actionpal.org.uk/ar/reported_victim.php 
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حيث أكدت المجموعة أنها تعمل على تزويد العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية 
لتي تقوم الدولية بتلك القوائم باللغتين العربية واالنكليزية، وذلك لتفعيل الضغط على الجهات ا

 .باعتقال واختطاف الالجئين الفلسطينيين في سورية

 

 #إحصائيات وأرقام حتى 19/ كانون الثاني– يناير/ 2017فلسطينيو سورية 

 (3421) ضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم حصيلة ال
 .( امرأة 455)

  (1146) ( 81معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )
 .امرأة 

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية
 .على التوالي (1310يدخل يومه )

  (190) الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
 .الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك

 ( أيام وعن مخيم اليرموك منذ 1014انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 .( أيام827)

 ( يومًا، 1357لى منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إ
 .( يوماً 91والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 .( يوماً 1163)

 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )في 2016 ،
( 17( ألف، وفي األردن )31در عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )حين يق

 .( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري 8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )
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