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انقطاع المياه عن منازل مخيم خان دنون، وسط أنباء عن تسرب مياه "
 "المجارير لشبكة مياه الشرب

      

 
 

 مؤسسة أهلية تحاول إيصال مياه الشرب لمنازل مخيم اليرموك 

  ساعة( 02)مهاجراً خالل ( 0022)خفر السواحل اإليطالي ينقذ 

 الشرطة اليونانية تبدأ بإخالء مخيم إيدوميني الذي يستقبل الجئين من سورية 

  للنكبة في بعلبك 06لجنة فلسطينيي سورية في لبنان تشارك بإحياء الذكرى 
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 آخر التطورات

مخيم خان أكد ناشطون لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، انقطاع مياه الشرب عن 
دنون بريف دمشق، وذلك بعد ورود أنباء عن اختالط مياه الشرب بمياه المجارير وحدوث تلوث 

 .كبير في شبكة المياه

يذكر أن المياه تنقطع بشكل كامل عن منازل 
المخيم باستثناء يوم واحد باألسبوع، حيث ال 
يتمكن إال من يمتلك مولدات كهربائية من تعبئة 

غالبًا ما يتزامن وصول  خزانات المياه حيث
 .المياه في ذلك اليوم مع انقطاع التيار الكهربائي

الخدمية التنموية بتوزيع المياه على منازل مخيم اليرموك، " أمل"وعلى صعيد آخر، تقوم مؤسسة 
 .على التوالي( 326)حيث يدخل انقطاعها عن منازله يومه ال 

تغذية المخيم عبر شبكة المياه القادمة من ُيشار أن قوات الجيش واألمن السوري قد أوقفت 
، األمر الذي جعل المؤسسات اإلغاثية التي كانت 2102/أيلول/9المناطق المجاورة منذ يوم 

فيما فاقم تنظيم .تعمل داخل المخيم إلى العمل على استصالح وتشغيل بعض اآلبار االرتوازية
بعد سيطرتهما على المخيم بداية شهر  جبهة النصرة من معاناة أهالي اليرموكو  "داعش"الدولة 
 .2102ابريل من عام  –نيسان 
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كما منع التنظيمان سكان المخيم من التزود من المياه عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بينهما في 
ما أدى ذلك إلى تدهور الوضع المعيشي لسكان المخيم حيث  2103/ ابريل  –نيسان /  7

الموجودة في المخيم الخروج من األماكن الساخنة إلى مناطق أكثر تعّذر على عشرات العائالت 
الحصول على المياه المستخرجة من اآلبار  -كما باقي أهالي المخيم المحاصر-أمنًا وُمنعوا من 

 .االرتوازية

وفي موضوع مختلف، نقلت وكالة رويترز عن خفر السواحل اإليطالي أن سفنًا إيطالية ساعدت 
مهاجرًا من قوارب خالل محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال ( 2311)ن في إنقاذ أكثر م

 .أفريقيا في الساعات األربع والعشرين الماضية

قاربًا مطاطيًا وقارب أكبر ( 02)وأضاف أنه تم إنقاذ نحو ألفي مهاجر قبالة ساحل ليبيا من 
ى جانب منظمة أطباء بال خالل عمليات إنقاذ قامت بها البحرية وخفر السواحل اإليطاليين إل

 .حدود وسفينة تابعة للبحرية األيرلندية

يطاليا هو الطريق الرئيسي اآلن  من جانبها تقول منظمات إنسانية إن الطريق البحري بين ليبيا وا 
الذي يسلكه طالبو اللجوء الذين يقصدون أوروبا بعد إبرام اتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا 

 .أ كثيرا تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى اليونانبشأن المهاجرين أبط

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعالمية أوروبية قيام الشرطة اليونانية بإخالء مخيم الالجئين 
في إيدوميني على الحدود مع مقدونيا لنقلهم إلى مراكز إيواء مجاورة وقد شارك في عملية 

 .عشرين آلية شرطي على األقل مدعومين بنحو( 211)اإلخالء 
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ووصل آالف المهاجرين بينهم فلسطينيين سوريين وسوريين إلى هذا المخيم على الحدود مع 
مارس بعد االتفاقات األوربية والتركية التي أدخلت آالف الالجئين /مقدونيا التي أغلقت مطلع آذار

ة المتواجدين منهم الفلسطينيين والسوريين الذين فروا من سورية في معاناة جديدة وقاسية، وخاص
حيث تم اغالق الحدود البرية والموصلة إلى دول اللجوء  ،على الحدود المقدونية وفي اليونان

األوروبي، وتشديد الحراسة البحرية في بحر ايجة لمنع وصول مهاجرين جدد إلى الجزر 
 .اليونانية

 

 لجان عمل أهلي

انتماء تحت عنوان فلسطين تجمعنا والعودة أحيت الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية 
موعدنا بالتعاون مع لجنة فلسطينيي سوريا في لينان وكشافة االسراء والرابطة االسالمية الذكرى 

 .2103ايار  22للنكبة الفلسطينية في مدينة بعلبك يوم االحد  36

ا الفلسطيني تضمن الحفل الذي حضره ممثلون عن الفصائل الفلسطينية وحشد من أبناء شعبن
 .عرض فني ومسرحية عن قصة شعب ومعرض تراثي ومأكوالت شعبية

 
 4102/ أيار ــ مايو/ 42/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 (15500)  الجئ فلسطيني سوري في األردن. 
  (42500) الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
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  (6000)  األونروا"وكالة الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات "
 .2102لغاية يوليو 

  (8000) الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
  (1000) الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة. 
  ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 70.2)أكثر من- 

 .2102كانون األول 
 ادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات القي: مخيم اليرموك

يومًا، والماء لـ ( 0062)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 0172)لليوم 
 .ضحية( 067)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 322)

 الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة
 .يوم على التوالي( 927)

 أيام بعد سيطرة مجموعات ( 0009)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات
 .المعارضة عليه

 من مبانيه%( 71)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 760)حوالي : مخيم درعا. 
 الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة

 .األزمات االقتصادية فيهامع استمرار 
 استمرار انقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة : مخيم خان الشيح

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


