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طفاًل فلسطينيًا قضوا ( 691: )عشية يوم الطفل العالمي، مجموعة العمل"
في سورية وسط تقصير واضح من قبل المنظمات الدولية المعنية بحماية 

 "األطفال
      

 
 

  من مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيينقصف يطال الحارات الشرقية والغربية 

 "361 " ضحية من أبناء مخيم اليرموك قضوا تحت التعذيب منذ بداية األحداث في

 سورية

  موعد مقابالت السفارات األوروبية هاجس يؤرق العائالت الفلسطينية التي تنتظر لم
 شملها
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 آخر التطورات

من أجل فلسطينيي سورية أن األطفال من  عشية يوم الطفل العالمي، تؤكد مجموعة العمل
الالجئين الفلسطينيين السوريين يعيشون أوضاعًا صعبة تحرمهم من أبسط حقوقهم، كحقهم في 

 .التعليم والطعام واألمن

فيما تؤكد المجموعة أن شبكة مراسيلها وثّقت العديد من الحاالت التي أجبر فيها األطفال على 
فيما أكد مراسلو المجموعة أن المئات من األطفال حرموا من حقهم  العمل لتأمين قوت عائالتهم،

في التعليم خصوصًا األطفال الذين اضطر ذويهم للنزوح عن مخيماتهم إما بسبب القصف أو 
 .بسبب الحصار

طفاًل فلسطينيًا على األقل قضوا بسبب الحصار ( 42)كما تشير احصائيات المجموعة إلى أن 
 .خيم اليرموك، وذلك إما لنقص التغذية أو نقص الرعاية الطبيةالمشدد المفروض على م

 
فيما أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه استطاع توثيق 

أطفال قضوا جراء  (601) قضوا نتيجة االعمال الحربية في سورية منهم( 691)بيانات 
طفاًل غرقًا، ( 46)وطفل تحت التعذيب، و ،ناريبطلق ( 1)برصاص قناص، و( 62)و القصف،

طفاًل نتيجة  42طفاًل نتيجة تفجير سيارات مفخخة، و 61بينما قضى طفل ألسباب مجهولة، و
الحصار ونقص الرعاية الطبية، وآخر حرقًا، كما قضى طفل اختناقًا، وآخر دهسًا، وطفل بعد 

 .اختطافه ثم قتله
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ومن جانبها دعت مجموعة العمل جميع المؤسسات والمنظمات التي الدولية، على رأسها منظمة 
اليونيسيف ومنظمة األونروا ومنظمات رعاية الطفولة التابعة لالتحاد األوروبي، بضرورة العمل 
على تالفي التقصير الواضح والعمل على التخفيف من معاناة األطفال الفلسطينيين في مخيماتهم 

 .خصوصًا لبنان الدول التي لجؤوا إليهاسورية، ب

وعلى صعيد آخر، تعرض مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين للقصف وسقوط عدد من 
القذائف على الحارة الشرقية والغربية منه، وفي التفاصيل نقل مراسل مجموعة العمل نبأ استهداف 

حارات أهالي المخيم، حيث طال و  بيوتمدفعية الجيش النظامي المتمركزة في تلة الكابوسية 
مشيرًا إلى أن القصف أدى إلى  ،القصف شارع المدارس والجهة الشرقية والغربية من المخيم

 .إصابة امرأتين بجروح طفيفة

والجدير ذكره أن موقع تلة الكابوسية يشكل هاجسًا مؤرقًا لسكان مخيم خان الشيح نظرًا للضرر 
يث القصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى وقوع العديد الذي أصابهم من تلك التلة ح

 .من الضحايا والجرحى

 
وفي سياق مختلف، كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 

من أبناء مخيم اليرموك قضوا تحت التعذيب منذ بداية األحداث في سورية، هذا " 611"أن 
عمل قد أعلنت أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك وصل حتى بداية وكانت مجموعة ال

قضوا جراء القصف، فيما نوه  221الجئًا، بينهم "  6422" ابريل من العام الجاري إلى _ نيسان 
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الجئًا فلسطينيًا قضوا تحت " 220" فريق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أنه وثق بيانات
 .الدائر في سورية التعذيب منذ بدء الصراع

وأوضحت المجموعة أن معظم جثث الضحايا لم يتم تسليمها لذويها، وأنه تم االتصال فقط بأحد 
أفراد عائلة الضحية، إلبالغه بالتوجه لمقرات األمن واستالم متعلقات المعتقل دون أن يسمحوا 

 .بالسؤال عن جثمانه

ا النظام السوري باإلفصاح عن مصير مطالبته وتجدد مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سورية
المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهواًل، مؤكدة أن ما يجري داخل 

 .«جريمة حرب بكل المقاييس»المعتقالت السورية للفلسطينيين 

لتي وباالنتقال إلى معاناة الالجئين في أوروبا، حيث تتعدد جوانب معاناة العوائل الفلسطينية ا
أجبرت الحرب أحد أفرادها على الهجرة نحو أوروبا، حيث ال تكون أولى العقبات هي المخاطرة 
والوصول إلى أوروبا فقط، بل تمتد المعاناة لتكسب شكاًل جديدًا من األلم والصعوبات خصوصًا 

م والنصف مع تزايد المدة الالزمة إلصدار قرار اإلقامة الذي قد تتجاوز مدة إصداره العام أو العا
 .في بعض األحيان كما هو الوضع في السويد

وما إن تنتهي تلك المعاناة، حتى تظهر معاناة جديدة وتتمثل بالصعوبات التي تواجه لم شمل 
 1)باقي أفراد العائلة التي يتواجد معظمهم في سورية، حيث عليهم االنتظار لمدة تتراوح ما بين 

السفارات المجاورة، لتبدأ حينها معاناة من نوع آخر  للحصول على موعد مقابلة في أحد( 64 –
وهي الوصول للسفارة من أجل إجراء المقابلة، حيث توقفت السفارات التركية على إصدار 

 .تأشيرات دخول لالجئين الفلسطينيين السوريين منذ أكثر من عامين

تزامن ذلك مع إصدار األردن لقرار يمنع دخول الالجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيه،  
كما قام لبنان بتشديد إجراءات دخول أراضيه خصوصًا لفلسطيني سورية، ما دفع فلسطينيي 
سورية سابقًا للمخاطرة بأرواحهم وسلوك الطريق البري للوصول إلى الحدود الشمالية، ودخول 

التركية بطريقة غير نظامية، لكن سرعان ما توقف ذلك الطريق بعد تشديد الحراسة  األراضي
 .على الحدود من قبل الجيش التركي
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اضطرت العديد من العوائل على إلغاء مواعيدها، والبدء من جديد للحصول  وامام تلك المعاناة

آخر، وتبقى العائالت على موعد آخر حيث قد زادت مدة االنتظار في بعض الحاالت لمدة عام 
في حالة انتظار وتخوف من ضياع المواعيد الجديدة في حال استمرت اإلجراءات الحالية من 

 .قبل حكومات لبنان، واألردن وتركيا

 
 6161/ نيسان ــ ابريل/ 5/فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

 .الجئًا فلسطينيًا سوريًا في األردن( 65500) •
 .فلسطينيًا سوريًا في لبنانالجئًا ( 245500) •
لغاية " األونروا"الجئًا فلسطينيًا سوريًا في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة ( 1000) •

 .4065يوليو 
 -ألف الجئًا فلسطينيًا سوريًا وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية ديسمبر( 16.4)أكثر من  •

 .4065كانون األول 
ومجموعات القيادة العامة على المخيم استمرار حصار الجيش النظامي : مخيم اليرموك •

يومًا، والماء لـ ( 6001)على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ( 6045)لليوم 
 .ضحية( 601)يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار ( 515)

الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي : مخيم السبينة •
 .على التوالي يوم( 000)

يوم بعد سيطرة مجموعات ( 6011)نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي : مخيم حندرات •
 .المعارضة عليه
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 .من مبانيه%( 10)يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي ( 111)حوالي : مخيم درعا •
مع الوضع هادئ نسبيًا : مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

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

 (.خان الشيح -زاكية )باستثناء طريق 


