
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3077العدد

16-12-2020 
 

أمن النظام يبتز منظمة إغاثية دولية ويطالبها بدفع إتاوات مقابل توزيع مساعداتها 
 اإلنسانية 

 األمن السوري يغيب قسريًا الفلسطيني محمد عمر حسين  •
 شكوى من استمرار انقطاع املياه يف مخيم خان الشيح •
 األونروا توزع مساعدات اغاثية داخل مخيم اليرموك  •
 ندرات توزيع طرود صحية يف مخيم ح •



 

 آخر التطورات

الالجئين   بإغاثة  املتخصصة  العاملية  املنظمات  إحدى  السورية من  األمنية  األجهزة  طالبت 

الفلسطينيين بدفع مبلغ مليون ليرة سورية، عن كل نقطة توزيع للمساعدات اإلنسانية التي  

 .  تنوي إدخالها إلى يف مناطق يلدا ومخيم جرمانا ومخيم خان الشيح

 

 عن مصادر خاصة، لم يكشف هويتها، إن مطالبة النظام بدفع  وقال موقع "صوت العاصمة" نقال 

ىلع   اإلغاثية  املساعدات  لتوزيع  املنظمة  أطلقته  مشروع  عقب  جاءت  املالية،  املبالغ 

الالجئين الفلسطينيين يف املناطق املذكورة، ال سيما املهجرين من مخيم اليرموك جنوب  

 دمشق.

ت دفع املبالغ املالية للنظام يف الوقت الراهن،  يف حين أكدت تلك املصادر أن املنظمة رفض

وأطلقت حملتها اإلغاثية يف العاشر من كانون األول الجاري، داخل مخيم اليرموك، واستهدفت  

 القاطنين فيه فقط. 



 

وبّينت املصادر أن املنظمة عملت ىلع توزيع املساعدات الغذائية يف نقطة أقامتها داخل  

رموك، موضحًة أن بعض األهالي استطاعوا الدخول إلى املخيم  "مدرسة اإلعاشة" يف مخيم الي

 الستالم املساعدات ونقلها إلى مناطق سكنهم مشيًا ىلع األقدام. 

الفلسطيني   الالجئ  اعتقال  السوري  النظام  يواصل  القسري  واإلخفاء  االنتهاكات  ملف  يف 

ل من قبل حاجز يف  للسنة السابعة ىلع التوالي، بعد أن اعتق   ١٩٩٧محمد عمر حسين مواليد

 .١0/06/20١3درعا التابع لألجهزة األمنية السورية يوم 

 

أو تمكن من    لديه معلومات  الوقت ال يوجد معلومات عنه، وناشدت عائلته من  ومنذ ذلك 

 رؤيته أن يتواصل معهم، وهو من أبناء مخيم درعا جنوب سورية.

الشيح بريف دمشق، من الشرب عن    من جهة أخرى اشتكى أهالي مخيم خان  انقطاع مياه 

منازلهم وحاراتهم، بشكل دائم، األمر الذي يضاعف معاناتهم املعيشية واالقتصادية، ويعرض  

 حياتهم للخطر، يف ظل انتشار فايروس كورونا وارتفاع نسبة اإلصابات. 

 



 

 

إلى   املياه  ضخ  إعادة  بضرورة  واملختصة،  املعنية  الجهات  املخيم  سكان  طالب  بدورهم 

 دم قطعها نهائيًا. منازلهم، وع 

العديد من األسر ال تمتلك   الشيح، إن  العمل يف مخيم خان  يف حين قال مراسل مجموعة 

القدرة ىلع شراء املياه من الصهاريج، لسوء أوضاعها املادية، وانتشار البطالة، وعدم وجود  

، لتحسين  دخل مادي ثابت، مشيرًا إلى أن سكان املخيم كانوا قد أطلقوا العديد من املناشدات

 أوضاعهم املعيشية، وتأهيل البنى التحتية للمخيم. 

عائلة من    326اغاثيًا وزعت وكالة األونروا ضمن برنامج الطوارئ سلل غذائية ومواد عينية ىلع  

الالجئين الفلسطينيين القاطنين داخل مخيم اليرموك أو عادوا إليه قبل بضعة أشهر، ووفقًا  

الع املساعدات  أن  الغوث  وأدوات  لوكالة  للمياه  وأوعية  والبطانيات  )الحصائر  تضمنت  ينية 

 املطبخ العائلية(.  

اليرموك بحسب إحصائيات غير رسمية من صعوبات  600وتعاني   عائلة متواجدة يف مخيم 

كبيرة يف تأمين الحاجيات األساسية، كمادة الخبز واملاء الصالح للشرب واملحروقات للتدفئة  



 

د ملحال تجارية أو مواد مباعة يف املخيم، إضافة إلى عدم توفر  أو لصنع الطعام، حيث ال وجو

 مواصالت لنقلهم من وإلى خارج املخيم لشراء الحاجات األولية. 

يف سياق ذي صلة قامت الجمعية السورية وبالتعاون مع هيئات شبابية يف مخيم النيرب  

املوا الحرب  ومصابي  األرامل  النساء  شملت  صحية  سلل  توزيع  النظام  باستكمال  لقوات  لين 

 السوري يف مخيم حندرات. 

 

وقال القائمون ىلع املشروع "إن الغاية منه دعم عائالت مصابي الحرب واألرامل، والوقوف  

استمرار   وسط  الصحية  املواد  أسعار  وارتفاع  "كورونا"  جائحة  انتشار  ظل  يف  جانبهم  إلى 

 انخفاض سعر صرف الليرة واستمرار الغالء". 

مجم مراسل  استهدفت  وأوضح  التوزيعات  أن  حندرات  مخيم  يف  العمل  عائلة يف    85وعة 

املخيم واملناطق املحيطة كمقطع البكارة والشاهر، وهي استكمال ملرحلة بدأت يف شهر  

 /تشرين الثاني املاضي حسب متطوعين من املخيم.١١

 


