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 "النظام يغلق الطريق الذي يمد درعا البلد واملخيم باملواد الغذائية"

 • الزاريني: العديد من فلسطينيي سورية يعيشون على وجبة واحدة في اليوم 

 • الركام يعيق وصول العائالت إلى منازلهم في مخيم اليرموك 

 لنيرب مغيبون قسرًا في السجون" فلسطينيًا من أبناء مخيم ا98• " 

 • أوضاع مزرية يعيشها الالجئون في مخيم جزيرة كوس المغلق 



 

 آخر التطورات 

أغلقت قوات النظام السوري بدعم روسي طريق الصوامع في منطقة غرز شرق درعا، بالحجارة، وتمنع مرور 

األشخاص أو المركبات من خالله، ويشير مراسلنا أن طريق الصوامع هو المنفذ الذي تمر عبره سيارات الخضار 

وحّي طريق السد، وبذلك يفصل النظام   والمواد الغذائية القادمة من الريف الشرقي إلى درعا البلد ومخيم درعا 

 تلك المناطق عن الريف الشرقي لدرعا، ويضّيق الخناق عليها بعد فرض حصاره لليوم العاشر على التوالي. 

إلى   650الجدير ذكره أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد األسر المتواجدة حاليًا في مخيم درعا ما بين  

 .2011( عائلة فلسطينية كانت تقطنه عام  4500قرابة ) عائلة فلسطينية من أصل  700

 

لـ  االستشارية  اللجنة  اجتماعات  خالل  الزاريني"  "فيليب  األونروا  لوكالة  العام  المفوض  قال  آخر،  جانب  من 

% من الجئي فلسطين   90"أونروا"، إن السنوات العشر من الصراع تركت سورية واقتصادها محطمًا، وأن أكثر من  

 يعيشون تحت خط الفقر، والعديد منهم يعيشون على وجبة واحدة في اليوم. في سورية  

ويضيف الزاريني حول معاناة فلسطينيي سورية في األردن، أنهم يواجهون مصاعب اقتصادية هائلة وال يوجد 

اج أمامهم سوى األونروا، ويشير إلى أن تغطية التطعيم من جائحة كورونا ال تزال منخفضة في المنطقة، وتحت

 البلدان المضيفة للفلسطينيين بشكل عاجل إلى المزيد من اللقاحات لمنع المزيد من موجات العدوى. 



 

، وناشد 2021مليون دوالر في منتصف    150ويوضح المفوض العام لوكالة أن عجز الموازنة لدى الوكالة وصل عند  

والوسائل  السبل  جميع  الستكشاف  االستشارية  اللجنة  اجتماع  في  إضافي   لحاضرين  دعم  لتقديم  الممكنة 

 . للوكالة، أو التسريع في تقديم التبرعات المخططة أو إعادة توجيه التبرعات من بوابات أخرى

دولة أعضاء دائمين في اللجنة االستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة   30وشارك في المؤتمر نحو  

ن الفلسطينيين والدول المانحة لـ "أونروا" والمجموعة األوربية وجامعة الدول العربية، عبر "الفيديو لالجئي

 كونفرنس"، كما تشارك الواليات المتحدة األمريكية في المؤتمر للمرة األولى بعد انقطاع ثالث سنوات. 

صولهم إلى منازلهم، ويجبرون على في موضوع آخر، اشتكى أهالي مخيم اليرموك من إعاقة الركام والدمار من و

المشي لمسافات طويلة وتجاوز تالل من الركام والخراب مشيًا على األقدام، كما تغلق الردميات أبواب منازلهم 

وحاراتهم، وقال عدد من أهالي منطقة العروبة جنوب مخيم اليرموك، أنهم حصلوا على موافقات السكن في 

 إليها بسبب أكوام من الردم، وتحتاج إلى معدات ثقيلة لرفعها.منازلهم لكن ال يستطيعون الدخول  

من  الترابية  والمتاريس  األنقاض  لرفع  الموافقات  وإعطاء  وعودها  بتنفيذ  المعنية  الجهات  األهالي  وطالب 

الشوارع واألزقة، لفتح الطرق وتسهيلها أمام عودة النازحين إلى منازلهم، وتخصيص آليات إلزالة الردم وتخديم 

 لمنطقة أسوة بالمناطق المجاورة إلعادة الحياة الطبيعية وعودة األهالي. ا

 



 

( الجئًا 98في ملف المعتقلين، تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن )

 فلسطينيًا من أبناء مخيم النيرب في حلب مغيبون قسريًا في سجون النظام السوري، وشاركت مجموعة "لواء 

اللواء بتهم فساد وبيع أسلحة  للنظام باعتقال العديد منهم، كما طالت عددًا من عناصر  الموالية  القدس" 

لمجموعات المعارضة، وال يوجد معلومات عن مصير المعتقلين باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج 

 . لسوريفلسطينيًا في السجون التابعة للنظام ا  1800عنهم، فيما وثق أكثر من  

كوس المغلق   أما على صعيد الهجرة، اشتكى الجئون فلسطينيون وسوريون من سوء أوضاعهم في مخيم جزيرة

مهاجر من سورية في كرفانات غير صالحة للعيش، ووفقًا ألحد الالجئين   50في اليونان، حيث يعيش أكثر من  

تنتشر القوارض بينهم ويتعرض العديد من الالجئين لإلصابة بأمراض جلدية وداخلية مثل الجرب والتهاب 

كما اشتكى ،  لة النفسية السيئة التي يعيشونهااألمعاء، بسبب سوء التغذية والطعام القذر، إضافة إلى الحا 

، وسجل وفاة مهاجر بانفجار الزائدة الدودية بسبب تردي الرعاية الصحية، ويشير الالجئون من اإلهمال الطبي 

سانية والدولية سالك وهم بداخله منذ فترة طويلة، وناشدوا المنظمات اإلنالالجئون أنهم في مخيم محاط باأل

 العمل على إخراجهم من المخيم ورفع المعاناة عنهم. 

آالف الجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس   4ويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في اليونان  بحوالي  

 كوس، والبر اليوناني.   -ليروس   - خيوس    - متليني    -

 


