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 أهالي مخيم خان دنون يطالبون األونروا والهيئة العامة لالجئين بالتحرك لوضع "
 "حد ألزمة المياه

 
 
 

 

 فلسطٌنً قضى تحت التعذٌب فً سجون األمن السوري. 

  بالعصابات "اللجنة الشعبٌة الفلسطٌنٌة فً مخٌم النٌرب تتهم ما سمتهم

 .بقصف مخٌم النٌرب أول أمس" اإلرهابٌة
 ترحٌل فلسطٌنًٌ سورٌة عن لبنان انتهاٌك لحقوق : منظمات حقوقٌة لبنانٌة

 .اإلنسان
 استئناف توزٌع المساعدات على أهالً مخٌم الٌرموك. 

 
 

 مخيم خان دنون
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 ضحايا
قضى تحت التعذيب في سجون األمن السوري، وذلك بعد حوالي " أشرف عبد الناصر" -

 .ثالثة أشير من اعتقالو
 

 آخر التطورات في سورية
أزمة حادة في المياه يعاني منيا أىالي مخيم خان دنون بريف دمشق، فوفقًا ألحد السكان أن 
السبب الرئيسي في األزمة يعود إلى عدم ضخ المياه بشكل منتظم لممخيم، إضافة إلى عدم 

التزامن بين برنامجي تقنين الكيرباء وضخ المياه، حتى أصبح األىالي يعبرون عن ذلك بعبارة 
، بينما أضافت أم محمد وىي من سكان المخيم أيضًا، إلى أن (ماء بال كيرباء وكيرباء بال ماء)

غالبية السكان بدؤوا يعتمدون عمى صياريج المياه لملء خزاناتيم الفارغة، وأشارت أيضًا أن 
أسعار مياه الصياريج تشيد ارتفاعًا مع استمرار انقطاع المياه، إلى ذلك طالب عدد من 

تحمل " األونروا" الناشطين وجياء المخيم من الييئة العامة لالجئين الفمسطينيين ووكالة الغوث 
المسؤولية والتدخل لحل ىذه المشكمة، واتيموا تمك الجيات بالتقصير بسبب عدم التواصل مع 

. المعنيين في مؤسسة الكيرباء والماء
يشار أن مخيم خان دنون يستضيف اآلالف من العائالت الفمسطينية التي نزحت عن مخيماتيا 

. بسبب القصف والحصار
وعمى صعيد آخر سادت مخيم اليرموك يوم أمس حالة من اليدوء، تزامنت مع توزيع مساعدات 

 .غذائية عمى األىالي، حيث احتوت المساعدات كمية من الخضار والفاكية والخبر

 
 من المساعدات الموزعة اليوم في مخيم اليرموك
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العامة يفرضان حصارًا _القيادة- يذكر أن الجيش النظامي ومجموعات من الجبية الشعبية 
. مشددًا عمى المخيم منذ أكثر من أحد عشر شيراً 

وعمى جانب آخر اتيمت المجنة الشعبية الفمسطينية في مخيم النيرب في بيان ليا نشر عمى 
بقصف مخيم النيرب أول  "بالعصابات اإلرىابية"صفحات مواقع التواصل االجتماعي ما سمتو 

أمس، معتبرُة ذلك في محاولة لتيجير أىالي المخيم، ويجدر التنويو أن تمك المجنة محسوبة عمى 
 .النظام السوري ويقاتل عناصرىا ضد مجموعات الجيش الحر

 
لبنان 
في مؤتمر  وعدٌد من المنظمات الدولية والمحمية في لبنان،" المركز المبناني لحقوق اإلنسان"رصد 

صحفي عقد قبل أيام في بيروت، عددًا من االنتياكات بحق الالجئين المقيمين في لبنان ومنيم 
عمميات ترحيل لالجئين "الالجئين الفمسطينيين، ومن أبرز تمك االنتياكات حسب المركز كان 

 من اتفاقية مناىضة 3انتياكًا صارخًا لممادة "، وىو ما اعتبره المركز "فمسطينيين من سورية
فرض حظر رسمي عمى الفمسطينيين "كما أشار المركز أنو تم " التعذيب التي صادق عمييا لبنان

 من اإلعالن العالمي 14من سوريا عمى اإلقامة عمى األراضي المبنانية، وىو انتياك لممادة 
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أما قرار السمطات المبنانية بمنع الالجئين السوريين من مغادرة لبنان تحت طائمة .لحقوق اإلنسان،
فقدانيم صفتيم كالجئين فيتناقض مع عدم توقيع لبنان عمى اتفاقية جنيف بخصوص الالجئين 

وبعبارة .، وعميو، تنتقي الدولة ما يناسبيا من اإلتفاقية وترفض ما ال يتالءم مع سياساتيا(1951)
 . وأخذت بفرض القيود عمييم،أخرى، رفضت االعتراف بالحقوق الموجبة لالجئين

الجئًا فمسطينيًا إلى سورية ال يزال " 49"ويذكر أن السمطات المبنانية قامت بوقت سابق بترحيل 
حسام "، "أدىم موعد"ثالثة منيم عالقين عند الحدود السورية المبنانية، حيث يرفض كل من 

. العودة إلى سورية لما في ذلك من مخاطر عمى حياتيم" مصطفى اليتيم"، "اليتيم
 

 لجان عمل أهلي
قامت الييئة الخيرية إلغاثة الشعب الفمسطيني بحمب بتوزيع عدد من السمل الغذائية والحرامات، 
إضافة مساعدات صحية مقدمة من اليالل األحمر السوري عمى الطالب الفمسطينيين المتقدمين 
المتحان الثانوية العامة من مخيم النيرب الذين يقضون فترة امتحاناتيم لدى عائالت فمسطينية 

 .في المدينة بسبب صعوبة الطرق
ويشار أن الييئة الخيرية ستقوم يوم األحد القادم بتوزيع مساعدات غذائية في مقر الييئة الخيرية 

 .بمنطقة الشيباء الجديدة
وفي سياق متصل يواصل فريق الدفاع المدني في ىيئة فمسطين الخيرية تنظيف شوارع مخيم 
زالة الركام واألخطار الناجمة عن سقوط القذائف عمى  اليرموك حيث يقومون برفع األنقاض وا 

أماكن متفرقة من المخيم، ويذكر أن ىيئة فمسطين الخيرية قامت قبل مدة بزيارة ميدانية لمجرحى 
 .وعائالت الشيداء في اليرموك، وقدمت ليم مساعدات مادية

 
 فريق الدفاع المدني في هيئة فلسطين الخيرية


