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 "مخاوف بين الالجئين الفلسطينيين من عمل عسكري جنوب سورية"

 • مبادرة دعم نفسي ألطفال مخيم اليرموك 

 • مخيم السيدة زينب. مطالب بتشديد اإلجراءات على سائقي الدراجات النارية  

 األونروا يفاقم معاناة فلسطينيي سورية بلبنان    • تأخر مساعدات

 " فلسطينيًا من أبناء مخيم العائدين في حمص مغيبون قسرًا في سوريا 187• "  



 

 آخر التطورات 

عّبر الالجئون الفلسطينيون عن مخاوفهم من قيام قوات النظام السوري بعمل عسكري في محافظة درعا 

 األمنية والمعيشية وحدوث تهجير جديد.  جنوب سورية، لما له من تداعيات ستزيد من سوء أوضاعهم

وأكد مراسل مجموعة العمل أن قوات النظام السوري أجرت تحديثات وتغييرات لمواقعها تشير إلى وجود نية 

المنطقة، حيث رفعت سواتر لتدعيم وحماية مواقعها "دشم"، وأنشأت نقاط طبية جديدة  لديها باقتحام 

الراب الفرقة  وأخذت  سيطرتها،  وهي بمناطق  المحطة،  بدرعا  الشاملة  العيادات  مبنى  من  الرابع  الطابق  عة 

 خطوات تمهد لعمل عسكري. 

ويضم ريف درعا الغربي العديد من البلدات والقرى الواقعة غربي الطريق الدولي الذي يربط العاصمة دمشق 

 بمدينة درعا، ويعيش فيها آالف الالجئين الفلسطينيين أوضاعًا معيشية وأمنية صعبة. 

 

في جنوب دمشق، أقامت مؤسسة األمانة السورية للتنمية جلسات دعم نفسي لعدد من أطفال مخيم اليرموك 

سورية،  في  الحرب  عن  الناجمة  األطفال،  منها  يعاني  التي  النفسية  المشاكل  من  للتخفيف  دمشق،  جنوب 

حسب توزعهم وسكنهم  واتفقت المؤسسة مع األهالي في المخيم على تقديم الدعم النفسي لجميع األطفال  

 في األحياء، على أن يبلغ كل حي عن موعد الجلسات. 



 

وهذا وتشير األونروا إلى أن آالف األطفال الفلسطينيين تضرروا بشدة جراء الصدمات النفسية المرتبطة بالنزاع 

في  األطفال  آالف  رفاهية  على  ملحوظ  بشكل  تنعكس  المعيشية  الظروف  تدهور  عواقب  وأن  سورية،  في 

 في المئة من الالجئين الفلسطينيين بسورية يعيشون في حالة فقر مدقع.  91ية، وأن  سور

 

أما في ريف دمشق، طالب عدد من أهالي مخيم السيدة زينب باتخاذ المعنيين إجراءات مشددة، بحق سائقي 

ناء المخيم الدراجات النارية، حيث باتت تشكل هاجسًا ومصدر قلق لألهالي وخطر على األطفال، وأشار أحد أب

إلى تعرض طفلة للدهس من مجهول أسعفت على إثرها إلى مشفى الصدر، كما شّدد األهالي على ضرورة منع 

 األطفال أو المراهقين من قيادة الدراجات النارية بسبب االستهتار والتهور في قيادتها. 

لة األونروا صرف المستحقات على صعيد آخر، اشتكى المهجرون الفلسطينيون السوريون في لبنان، من تأخر وكا 

، متهمين إدارة وكالة الغوث بالمماطلة في صرف المستحقات ٢٠٢1المالية المقدمة لهم للمرة الثالثة خالل العام  

 من كل شهر.  ٢1إلى    1٥المالية التي تصرف عادة بين  

د، في ظل كورونا وناشد الالجئون األونروا بضرورة صرف المساعدات بشكل مستعجل ألنها مصدر عيشهم الوحي

لبنان  في  سورية  من  الفلسطينيون  الالجئون  ويواجه  لبنان،  في  االقتصادي  الوضع  وتردي  البطالة  وانتشار 



 

واإلنسانية وتجاهل   الحقوقية  المنظمات  التي تعصف بهم، وغياب  المعيشية  األزمات  اوضاعًا كارثية، جراء 

 ضل.إدارة وكالة الغوث األونروا لتقديم المساعدات بشكل أف 

الجئ فلسطيني   ٢7,7٠٠وتشير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان تبلغ  

 ٢٠٢٠مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير  

 

( الجئًا 187في ملف المعتقلين، تشير االحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن )

 من أبناء مخيم العائدين في حمص مغيبون قسريًا في سجون النظام السوري، حيث تتكتم أفرع فلسطينيًا

مصائر  معرفة  من  يجعل  الذي  األمر  لديها،  الفلسطينيين  المعتقلين  أسماء  عن  النظام  ومخابرات  أمن 

ل عليها بين المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصو

 فترة وأخرى.

 18٠٠هذا وتمكن فريق الرصد والتوثيق لدى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية من توثيق أكثر من  

فلسطينيًا في السجون التابعة للنظام السوري، وكانت المجموعة قد أصدرت نداءات متكررة طالبت الكشف 

وري، إال أن أي من نداءاتها لم يلق أي رد أو إجابة من عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام الس

 قبل النظام السوري.


