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 "قصف واستمرار أزمة مياه الشرب في مخيم اليرموك بدمشق"

 
  

 
 

  األوضاع األمنية تجبر أهالي مخيم خان دنون على االمتناع عن إرسال أطفالهم
. إلى المدارس

 تعرض سيارة لالجئين من مخيم خان الشيح إلطالق نار عند طريق زاكية. 
  المياه في المركز غير صالحة للشرب"الجئ فلسطيني بمركز إيواء كلّس". 

 مناشدات لالجئين فلسطينيين سوريين عالقين قبالة السواحل اإليطالية. 

  وصول عدد من المراكب التي تقل الجئين فلسطينيين سوريين من ليبيا إلى
. إيطاليا

 

 أزمة المياه في مخيم اليرموك
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 آخر التطورات
تعرض مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين لمقصف حيث سقطت قذيفتي ىاون بالقرب من مشفى 
فمسطين عند شارع الثالثين حيث اقتصرت األضرار عمى الماديات فقط، إلى ذلك يستمر انقطاع 

المياه عن منازل المخيم لميوم السادس عمى التوالي، مما أدى إلى تفاقم األزمات المعيشية التي 
 .يعاني منيا األىالي خاصة مع استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن المخيم منذ أكثر من عام

 
 مكان سقوط قذيفة الهاون في مخيم اليرموك

القيادة العامة بدخول – إلى ذلك سمحت حواجز الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
يومًا، ويشار أن " 421"كمية محدودة من المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك المحاصر منذ 

أىالي المخيم يعانون من أزمات صحية ومعيشية بسبب الحصار، أبرزىا توقف المشافي عن 
من أبناء المخيم قد قضوا بسبب نقص التغذية والرعاية الصحية إثر " 155"العمل ويذكر أن 

. الحصار

 
 المساعدات التي دخمت مخيم اليرموك
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وعمى صعيد آخر أجبرت األوضاع األمنية المتوترة في محيط مخيم خان دنون لالجئين 
الفمسطينيين بريف دمشق األىالي عمى االمتناع عن إرسال أطفاليم إلى مدارسيم خاصة تمك 

الواقعة عمى الطريق الواصل بين قرية الطيبة والتي يعتبر من الطرقات الخطرة بسبب االشتباكات 
التي تدور فيو ما بين قوات المعارضة السورية والجيش النظامي، إضافة لتعرضو لعمميات 

القنص مما يجعل حياتيم عرضة لمخطر، إلى ذلك يواجو األىالي صعوبات كبيرة بسبب وجود 
أعداد كبيرة من الميجرين داخل تمك المدارس وأيضا ارتفاع أسعار المستمزمات الضرورية 

المتعمقة بالدوام المدرسي، أما عن الوضع المعيشي فتسود حالة من اليدوء أرجاء المخيم في حين 
تتفاقم األزمات االقتصادية المتمثمة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانقطاع التيار الكيربائي ومياه 

. الشرب لساعات طويمة

 
 مخيم خان دنون

أما في ريف دمشق فقد تعرضت سيارة تقل الجئين فمسطينيين من مخيم خان الشيح إلطالق نار 
وذلك أثناء مرورىا من طريق زاكية حيث أصيب ثالثة من أبناء المدنيين إثر إطالق نار عمى 

سيارتيم، ويذكر أنيا ليست المرة األولى التي يتم فييا استيداف سيارة مدنية بذلك الطريق، ويشار 
أن طريق زاكية ىو الطريق الوحيد المتبقية التي تصل المخيم بالمناطق المجاورة حيث يتم إغالقو 

. بشكل متكرر إثر االشتباكات، مما أدى إلى نقص المواد الطبية والغذائية في أسواق المخيم
وفي تركيا اشتكى أحد الالجئين الفمسطينيين السوريين في مركز إيواء كمس التركي من سوء 
المياه المخصصة لمشرب مؤكدًا أن المياه غير صالحة لمشرب حتى بعد غمييا، كما نّوه إلى 

. انتشار مرض القوباء بين أطفال المركز وىو مرض جمدي معدي
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ويذكر أن الالجئين الفمسطينيين السوريين قد لجأوا إلى تركية ىربًا من أعمال القصف والحصار 
واالشتباكات والتي ىددت حياتيم في سورية فاضطروا إلى دخول تركيا بطريقة غير شرعية حيث 

. أن الالجئين الفمسطينيين السوريين يجب عمييم الحصول عمى تأشيرات دخول إلى تركية
وعمى صعيد ليس ببعيد أطمق مياجرون فمسطينيون وسوريون عمى متن قارب قبالة السواحل 

إليطالية نداءات استغاثة، مؤكدين أن القارب ميدد بالغرق في أي لحظة، وأن قاربيم يضم نحو 
مئتي مياجرًا يضم نساء وأطفااًل، وفي سياق آخر أنباء وردت لمجموعة العمل تفيد أن جميع 

القوارب التي تقل عمى متنيا الجئين سوريين وفمسطينيين سوريين والتي غادرت ليبيا متجية إلى 
 .إيطاليا أول أمس، ىي عمى متن البوارج اإليطالية وجميع ركابيا بخير

 
 لجان عمل أهمي

قامت الييئة الخيرية لإلغاثة الشعب الفمسطيني في مخيم العائدين بحماة بتوزيع مستمزمات 
 .مدرسية عمى أكثر من مئة طالب وطالبة من أبناء المخيم

 
  في مخيم العائدين بحماةمدرسيةالمستمزمات التوزيع 


