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  " تفاقم أزمة مياه الشرب في مخيم اليرموك بدمشق"
 

 
  

 
 

 األونروا توقف مساعداتها لمئات العوائل الفلسطينية السورية في لبنان. 

 حالة من الهلع في مخيم جرمانا بسبب القصف على جواره. 

 قصف يستهدف محيط مخيم خان الشيح بريف دمشق. 

 إغالق الطريق الواصل بين مخيم النيرب ومركز حلب. 

 وكالة األونروا تستعد لتوزيع دفعة من المساعدات على أهالي مخيم النيرب. 

 
 
 
 

 أزمة مياه الشرب في مخيم اليرموك
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 آخر التطورات
تستمر أزمة المياه في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيين بدمشق بالتفاقم حيث لم تصل مياه 
الشرب إلى منازل المخيم منذ ثمانية أيام وتأتي ىذه األزمة لتضيف معاناة جديدة من معاناة 

يومُا في ظل غياب أي تحرك لرفع الحصار عن " 425"األىالي المحاصرين منذ أكثر من 
بسبب نقص التغذية والرعاية الطبية إثر " 155"المخيم وحل مشكمة المياه، ويذكر أنو قضى 

القيادة العامة، إلى ذلك – الحصار الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات الجبية الشعبية 
 .اندلعت اشتباكات متقطعة بين الجيش النظامي ومجموعات محسوبة عمى المعارضة السورية

قرارات بإيقاف المساعدات عن المئات من العوائل " األونروا"أما في لبنان فقد أصدرت وكالة 
الفمسطينية حيث اعتبر الالجئون الفمسطينيون الميجرون من سورية إلى لبنان تمك القرارات 

بمثابة تيرب الوكالة من مسؤولياتيا اتجاىيم، ويشار أن األونروا قامت بتسميم بعض العائالت 
الفمسطينية القادمة من سورية ورقة تبمغيم فييا بإيقاف المساعدة المالية الشيرية عنيم اعتبارًا من 

الشير القادم كون شروط الحصول عمى المساعدة ال تنطبق عمييم، حيث اعتبرت األونروا أن 
وأشارت ، قياميا بتنفيذ ىذا القرار جاء من أجل ضمان استمرار الدعم لمعائالت األشد حاجة

األونروا إلى أن المعايير األىمية تنطبق عمى المساعدات النقدية فقط، وىي لن تؤثر بأي شكل 
من األشكال عمى الخدمات األخرى المقدمة من الوكالة من ضمنيا الخدمات الصحية والتعميمية 

. والتي سيستمر كل الجئ فمسطيني سوري بالحصول عمييا
وفي ذات السياق عقدت المجان الشعبية واألىمية واالجتماعية في منطقة صور يوم أمس اجتماعًا 

، وذلك لبحث قرار قطع "فوزي كساب"مطواًل مع مدير منطقة صور لألونروا الميندس 
 .المساعدات عن العائالت الفمسطينية السورية في لبنان
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حيث ناقش المجتمعون آلية القرارات وتأثيرىا عمى فمسطينيي سورية الذين يعانون من أزمات 
اقتصادية ضاغطة نتيجة انتشار البطالة بينيم وعدم وجود دخل ثابت يقتاتون منو، ىذا إضافة 
لوضعيم القانوني غير المستقر في لبنان جراء القوانين التي وضعتيا السمطات المبنانية عمييم 

. والتي تجمت في عدم تجديد اقاماتيم ومنعيم من الدخول إلى األراضي المبنانية
وبدورىم أكد ممثمو المجان الشعبية واألىمية واالجتماعية رفضيم القاطع لقرار األونروا، وشددوا 

في ختام المقاء عمى أن األونروا يجب أن تعيد النظر في قرارىا وأن تعامل جميع الالجئين 
الفمسطينيين الميجرين من سورية بشكل متساوي دون تمييز فيما بينيم حتى انتياء االزمة 

. السورية
وبالعودة إلى سورية سادت مخيم جرمانا بريف دمشق حالة من التوتر واليمع وذلك بعد سماع 
أصوات انفجارات قوية ىزت أرجاء المخيم تبين الحقًا بأنيا ناجمة عن سقوط عدد من قذائف 

الياون عمى منطقة جرمانا استيدفت مدخمو الرئيسي وأدت إلى إصابة عدد من المدنيين وألحاق 
. أضرارًا مادية بمكان سقوطيا

وفي ريف دمشق أيضًا سمعت في مخيم خان الشيح بريف دمشق أصوات انفجارات عنيفة تبين 
أنيا ناجمة عن قصف جوي بالقذائف والبراميل المتفجرة عمى المزارع المحاذية لممخيم، فيما ال 

مفتوحًا لكن مع سماع أصوات اشتباكات متقطعة تندلع بين " خان الشيح– زاكية "يزال طريق 
. الحين واآلخر

 
  خان الشيحجوي عمى المزارع المحاذية لمخيمالقصف ال
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وفي سياق مختمف يستمر إغالق الطريق الواصل بين مخيم النيرب لالجئين الفمسطينيين بحمب 
ومركز المدينة، وذلك بسبب االشتباكات التي اندلعت عند منطقة الراموسة، حيث لم يستطيع 

. طالب المخيم من العودة إلى منازليم، فاضطروا لممبيت بأحد المشافي خارج المخيم
وعمى صعيد آخر بدأت شركة اليرم في حمب بإرسال رسائل ألىالي مخيم النيرب لالجئين 

الفمسطينيين شمال سورية الستالم المعونة المالية من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
الف ليرة لمحاالت األشد حاجة التي تقوم 15000 ليرة سورية لمفرد و10000األونروا بقيمة 

 .باستالم معونات إغاثية شيرية من الوكالة
 

 لجان عمل أهلي
في مخيم اليرموك بدمشق بتوزيع محصول الخضراوات التي تم جنييا من " جفرا"قامت مؤسسة 

المساحات المستصمحة التي قامت المؤسسة بزراعتيا وذلك في محاولة منيا لمتخفيف من تابعات 
الحصار عمى المخيم، ويذكر أن معظم المؤسسات األىمية في المخيم قد اعتمدت عمى تمك 

الطريقة في محاولة التخفيف من آثار الحصار المشدد الذي يفرضو الجيش النظامي ومجموعات 
. يومًا عمى المخيم" 424"القيادة العامة منذ أكثر من – الجبية الشعبية 

 
  في مخيم اليرموكتوزيع محصول الخضراوات


