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تفاقم أزمة المياه في اليرموك عقب استيالء داعش على وقود مضخات "
 "المياه

 
 

 األمن السوري يعتقل الجئاً من أبناء مخيم العائدين بحمص ويفرج عن آخر. 

  في لبنان" األونرواسوا ضد قرارات "ناشطون يطلقون حملة 

 محتجون يغلقون أحد مكاتب األونروا بمخيم البداوي. 

 وصول قافلة مساعدات عبر بلدة يلدا لتوزيعها على النازحين من مخيم اليرموك. 

  على ذوي االحتياجات الخاصة في مخيم عين الحلوة" مالية"توزيع مساعدات. 
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 آخر التطورات
لالجئين الفلسطينيين بدمشق من أزمة خانقة في المياه، ازدادت تفاقمًا يعاني أهالي مخيم اليرموك 

داعش باالستيالء على كامل الوقود  –بعد أن قامت مجموعة من تنظيم الدولة اإلسالمية 
 .المخصص لعمل مضخات المياه التي تستخرج المياه من اآلبار ألبناء المخيم

منذ أن قطع النظام السوري المياه عن المخيم  حيث يعتمد األهالي على تلك اآلبار بشكل كامل
 .يوماً ( 062)قبل 

( 0022)داعش استولى مطلع األسبوع الجاري على حوالي  -يذكر أن تنظيم الدولة اإلسالمية 
ليتر من الوقود كانت تحفظ في مقر هيئة فلسطين الخيرية بالقرب من مسجد عبد القادر 

 .المولدات التي تستخرج المياه ألبناء مخيم اليرموكالحسيني، وكانت الهيئة تخصصها لتشغيل 
القيادة بفرض حصارهم الخانق على  –فيما يستمر الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 

الجئًا قضوا إثر نقص التغذية ( 606)يومًا والذي راح ضحيته ( 022)مخيم اليرموك منذ 
 .والرعاية الطبية

 
 الدمار في مخيم اليرموك

 
الملقب بأبو عجاج " عالء ساليمة"في حمص فقد قام عناصر األمن السوري باعتقال الالجئ  أما

 02من أبناء مخيم العائدين وهو أحد عناصر اللجان األمنية المحسوبة على النظام وذلك في 
وذلك بعد اعتقاله لمدة ثالثة " سليمان الشبطي"أيار الجاري، فيما قام باإلفراج عن الالجئ  –مايو 
 .أيام
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سوا ضد "وباالنتقال إلى لبنان حيث أطلق مجموعة من الناشطين الفلسطينيين في لبنان حملة 
وقف مساعدة السكن لالجئين الفلسطينيين " األونروا"وذلك احتجاجًا على قرار " قرارات األونروا

 .السوريين الذين هجروا إلى لبنان
 ،برزها بحسب الحملة تخفيض بدل الغذاءباإلضافة إلى جملة من القرارات والتقليصات التي أ

لغاء التعيينات في التعليم  لغاء عدد من المدارس، وزيادة عدد الطالب في الصفوف الدراسية، وا  وا 
 .معلمًا ومعلمة في مدارس لبنان 002والصحة واإلغاثة وباقي المدارس، والتهديد بطرد 

غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فيما قام العشرات من الالجئين بإغالق أحد مكاتب وكالة 
بمخيم البداوي، وذلك احتجاجًا على قرار الوكالة األخير المتعلق بإيقاف بدل السكن " األونروا"

 .الذي كان تصرفه األونروا لالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان
وذلك بسبب يذكر أن اآلالف من فلسطينيي سورية في لبنان يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة 

 .ارتفاع تكاليف المعيشية وانعدام فرص العمل

 
 بمخيم البداوي" األونروا"إغالق أحد مكاتب وكالة 

 لجان عمل أهلي 
التي أطلقتها هيئة اإلغاثة العالمية بالتنسيق مع " أهل الخير"وصلت يوم أمس قافلة مساعدات 

وببيال المجاورتين لمخيم اليرموك الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني، عبر بلدتي يلدا 
 .لالجئين الفلسطينيين بدمشق

حصة من الخضار، حيث " 0222"حصة غذائية باإلضافة إلى " 6222"وتتضمن القافلة حوالي 
من المقرر أن يتم توزيعها على أهالي مخيم اليرموك الذين نزحوا إلى بلدتي يلدا وبييال إثر اقتحام 

 .نيسان الماضي -ش للمخيم مطلع إبريلداع –مجموعات تنظيم الدولة 
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 "أهل الخير"قافلة مساعدات ول وص

إلى ذلك قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع مساعدات مالية على عشرات 
العائالت من ذوي االحتياجات الخاصة من فلسطينيي سورية المهجرين إلى مخيم عين الحلوة في 

 .لبنان

 
 في لبنان ماليةالمساعدات التوزيع 

 8102/ مايو ــ أيار/ 82الالجئون الفلسطينيون في سورية احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا في ( 016،21)ألف الجئ فلسطيني سوري فروا من سورية إلى خارجها منهم ( 21) •

الجئًا في مصر، وذلك وفق احصائيات ( 111،)الجئًا في لبنان، ( 20311)األردن و
 .0260لغاية فبراير " األونروا"وكالة 
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الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا خالل األربع سنوات ( 81933)ما ال يقل عن  •
 .األخيرة

ضحية قضوا ( 393)و( 212)بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين ممن وثقتهم مجموعة العمل  •
 .تحت التعذيب في السجون السورية

جيش النظامي ومجموعات القيادة العامة على المخيم لليوم استمرار حصار ال: مخيم اليرموك •
يومًا ( 8،1)يومًا، والماء لـ ( 111)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 022)

 .ضحية( ،01)على التوالي، عدد ضحايا الحصار 
ي الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوال: مخيم الحسينية •

 يومًا على التوالي( 220)
الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •

 .يومًا على التوالي( 2،8)
أيام بعد سيطرة مجموعات ( 1،7)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •

 .المعارضة عليه
 .من مبانيه %(11)المياه عنه ودمار حوالي يومًا النقطاع ( 711)حوالي : مخيم درعا •
الوضع هادئ نسبيًا مع  :حماةو  مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


