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"استمرار سرقة منازل وممتلكات أهالي مخيم اليرموك"
• أهالي مخيم خان الشيح يعانون أزمة مياه منذ  16يوما
• األونروا" تعلن عن توزيع القرطاسية للطلبة الفلسطينيين في سوريا
فلسطينية قضين تعذيبا في سجون النظام
الجئةالتطورات
•  37آخر

• النظام يواصل اعتقال  5فلسطينيين بينهم  4من عائلة داوود

آخر التطورات:
أظهرت صور نشرها ناشطون لسيارات شحن كبيرة محملة باألبواب والنوافذ وغرف النوم التي تم
(تعفيشها) وسرقتها من منازل الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك.

وقال نشطاء من أبناء المخيم الزالت عناصر قوات النظام السوري واللجان المسلحة الموالية له
مستمرة بعمليات (التعفيش) والسرقة رغم مرور أكثر من عامين على بدء عمليات النهب التي
طالت كل شيء في المخيم حتى أرصفة طرقاته.
بدورهم طالب سكان مخيم اليرموك السلطات السورية والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية
ووكالة األونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم ،للتحفيف من أوضاعهم المعيشية
القاسية التي يشتكون منها.
في ريف دمشق ،اشتكى أهالي مخيم خان الشيح من أزمة المياه منذ  16يوماً على التوالي ،حيث

يعانون من انقطاعها لفترات طويلة ويضطرون إثر ذلك لشرائها من الصهاريج ،وطالب أبناء المخيم
خزان الماء في المخيم في وقت وصول الكهرباء لهم ،ليتسنى لهم تعبئة
المعنيين التنسيق بين عمل ّ
خزاناتهم واالستفادة الحقيقية من الماء والكهرباء.

ويشير األهالي إلى أن معاناة الكهرباء تزيد من أزماتهم ،ففي أحسن أحوالها تصل لمنازل المخيم
ساعتين من الزمن ،وفي هذا الوقت ال يفتح العاملون "سكر الماء" ،مما يحرمهم من تعبئة الماء.

وشدد األهالي على ضرورة زيادة فترة فتح خزان المياه ألكثر مما هو مقرر ،حيث تفتح لمدة نصف
ّ

ساعة وهي غير كافية لألهالي ،وزيادة عدد الموظفين العاملين في هذا الشأن في المخيم.

في شأن آخر ،أكد قسم برنامج التربية والتعليم بوكالة "األونروا" في سورية ،أنها ستقوم في وقت
قريب بتوزيع قرطاسية كاملة لكافة طالبها وفي جميع الصفوف ،وذلك وفقا لتوزيعة موحدة حسب
الصف وحسب احتياجات الطالب ،مشيرة إلى أنه سيتم أيضاً توزيع نسخة كتب جديدة لكل طالب

لكافة الصفوف.

في ملف المعتقلين ،كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أنه استطاع توثيق ( )37الجئة
فلسطينية قضين تحت التعذيب في السجون السورية منذ عام  ،2011بينما بلغت الحصيلة
اإلجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين ( )620الجئ بينهم أطفال وكبار في السن.

وسّلم األمن السوري أوراق العشرات من ضحايا التعذيب لعائالتهم ،أو بلغوا الهيئة العامة لالجئين
الفلسطينيين أسماء الضحايا ،مع اإلشارة إلى أنه لم تسلم جثثهم أو معلومات عنهم.

فيما تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال خمسة الجئين فلسطينيين بينهم أربعة من عائلة داوود
هم :نور أحمد داوود مواليد ( )1987و"داوود أحمد داوود" مواليد  1986والشقيقان "محمود محمد
خير داوود" مواليد  ،1996و"علي محمد خير داوود" مواليد  1998من سكان الحجر األسود الذين
اعتقال عام  2014في منطقة الدويلعة بدمشق ،والالجئ "مصطفى مروان حسين" مواليد 1989
من سكان مسرابا اعتقل في عام .2013
هذا ووثق فريد الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية حتى لحظة تحرير
الخبر بيانات ( )1797معتقالً فلسطينياً في سجون النظام السوري ،بينهم نساء وأطفال.

