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( طفاًل فلسطينيًا قضوا 220في يوم الطفل الفلسطيني: مجموعة العمل )"

 "بسبب الحرب في سورية

 

 
 

 استمرار أزمة المواصالت في مخيم خان دنون وسكانه يطالبون بإيجاد حل لها  •

 هيئة فلسطين الخيرية تستمر بتقديم خدماتها الطبية ألهالي مخيم اليرموك  •

 آفاق توزع حقائب مدرسية على طالب فلسطينيي سورية المسجلين لديها •
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 آخر التطورات

بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني، يؤكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل 
، 2017إبريل  5اًل بسبب الحرب في سورية لغاية ( طف220) فلسطينيي سورية أنه وّثق قضاء

القنص واالشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت من و  ألسباب متعددة حيث يعتبر القصف
 أبرز األسباب التي أدت إلى قضاء األطفال من الالجئين الفلسطينيين السوريين.

المشدد الذي يفرضه النظام السوري ( طفاًل قضوا إثر الحصار 70وتشير اإلحصاءات إلى أن )
القيادة العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب  –ومجموعات الجبهة الشعبية 

دمشق، في حين أكدت شهادات مفرج عنهم وجود أطفال ورضع فلسطينيين في أحضان أمهاتهم 
 .ال يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم

 
ل من حصار متواصل في مخيمات اليرموك وجنوب دمشق معرضين في فيما يعاني مئات األطفا

 ذات الوقت لخطر لسوء التغذية بسبب الحصار المشدد المفروض على مخيم اليرموك.

كما يعاني اآلالف من أطفال الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك وجنوب دمشق من تابعات 
حيث يفقد المئات من األطفال أحد الوالدين بسبب الحصار الذي فّرق بين العائالت الفلسطينيين، 

منع النظام السوري إخراج العائالت من المنطقة الجنوبية أو عودة األهالي إلى مخيم اليرموك 
 وجنوب دمشق.
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أما فيما يتعلق بالجانب التعليمي فقد حرم اآلالف من أطفال فلسطينيي سورية من حقهم بالتعليم 
بية والقصف المدفعي والصاروخي العديد من مدارس األطفال في حيث استهدفت الطائرات الحر 

كان آخرها استهداف مدرسة "بيريا" التابعة لألونروا في مخيم  ،مخيم اليرموك وخان الشيح ودرعا
 .2016-11-17خان الشيح يوم 

يضاف إلى ذلك قيام تنظيم الدولة "داعش" الذي يسيطر على مخيم اليرموك بإغالق معظم 
البديلة في المخيم الذي يخضع لحصار مشدد من قبل النظام السوري ومجموعات المدارس 

القيادة العامة، وفرض عددًا من المدارس على أهالي المخيم الذين امتنعوا عن  –الجبهة الشعبية 
 إرسال أبنائهم للتعليم.

رسهم كذلك أجبرت الحرب آالف األطفال من فلسطينيي سورية في لبنان وتركيا على ترك مدا
والبحث عن العمل نتيجة األوضاع االقتصادية السيئة وتقاعس المؤسسات الدولية وعلى رأسها 

 "األونروا" بالقيام بواجباتها تجاههم.

وتؤكد المجموعة إلى أن الحرب المتواصلة في سورية أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة 
ج سورية، فالكثير منهم يعاني من النفسية ألطفال الالجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خار 

االكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف، ومنهم انطبعت في ذهنه ما حدث 
 مع عائلته من تدمير منزلهم وهجرتهم لمكان آخر.

وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، تجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لجميع 
الدولية وعلى رأسها منظمة "اليونيسف" ووكالة "األونروا" العمل على توفير الحماية المؤسسات 

 والرعاية ألطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين.

كما تدعو النظام السوري إلى الوقف الفوري الستهداف المنشآت والمدارس التعليمية والعمل على 
 ضمان سالمة االطفال أينما وجدوا.

لف جدد سكان مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين، شكواهم من استمرار أزمة وفي سياق مخت
كيلومتر جنوب العاصمة  23في تأمين وسائط النقل من وإلى المخيم الذي يقع على مسافة 

السورية دمشق، حيث بات التنقل من مخيم خان دنون والعودة إليه أحد المشاكل التي ال يستهان 
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د ينتظر أي موظف أو طالب عدة ساعات للوصول إلى مكان عمله، بها في حياة سكانه، فق
باإلضافة إلى المنغصات األخرى من مصروف يكاد يصل إلى ربع الراتب أو أكثر، عدا عن 

 .مزاجيات السائقين

ووفقًا لمراسل مجموعة العمل فأن أهالي المخيم خاصة منهم الطالب والموظفين يعانون من عدم 
وباصات( التي تقلهم إلى مكان عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، مشيرًا إلى أن توفر حافالت )الميكر 

األهالي يشتكون من استغالل سائقي الحافالت الذين يقومون برفع أجرة النقل بحسب مزاجهم، 
كما أنهم يفرضون خط سير الحافلة بما يتوافق مع أهوائهم، منوهًا إلى أن أغلب الحافالت تصل 

، وعندها يضطر األهالي الى أخذ وسيلتين أو أكثر للوصول إلى مكان فقط إلى بلدة الكسوة
 عملهم ما يشكل عبئا ماديًا ووقتًا طوياًل.

من جانبهم طالب أهالي المخيم كافة الجهات المعنية والفصائل الفلسطينية والحكومية، إيجاد حل 
ية، كما تمنع الطالب سريع لهذه المشكلة التي تنعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية واالقتصاد

 .والموظفين من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم

في غضون ذلك تستمر هيئة فلسطين الخيرية تقديم خدماتها الطبية لألهالي مخيم اليرموك 
حيث صرفت الهيئة خالل شهر آذار  ،ببيال( –بيت سحم  –والنازحين منهم إلى بلدات )يلدا 

طبية بالمجان للمرضى، حيث عملت صيدلية الهيئة على صرف وصفة  (2877)الماضي 
تأمين كافة أنواع األدوية اإلسعافية ألهالي مخيم اليرموك والقاطنين في و  الوصفات الطبية

وصفة  (127)المنطقة الجنوبية بشكل يومي، كما قدمت الصيدلية خالل شهر آذار الماضي 
هيئة فلسطين الخيرية أن عيادتها المدرسية تعمل طبية بالمجان خالل المناوبة الليلة، وأوضحت 

تحت إشراف و  على استقبال طالب مدرسة القدس ضمن غرفة مجهزة بجميع األدوات الطبية
وصفة طبية بالمجان خالل شهر آذار الماضي  (200)ممرض، منوهة أنها صرفت و  دكتور عام

 .طالبات المدرسة التي تضم جميع المراحل الدراسيةو  لطالب

خالل شهر آذار  (الكسورو  الحروق و  الجروح)" حالة إسعافية كـ 70ارت الهيئة أنها استقبلت "وأش
 .المنصرم في غرفة اإلسعافات األولية التابعة لها
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وباالنتقال إلى لبنان وضمن مشروع "الحقيبة المدرسية" وزع مركز آفاق التعليمي التابع للهيئة 
 200اإلسالمية عبر العالم، ما يقارب  غاثةإلون مع االخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعا

من  بتدائيةإلللفصل الدراسي الثاني( على طالب الروضات وطالب المرحلة ا)حقيبة مدرسية 
 سورية وسورية المسجلين في المركز. لسطينييف

 
 2017إبريل  –نيسان  5سورية إحصائيات وأرقام حتى  فلسطينيو

الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا 3476) •
 ( امرأة.455)

( 86( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1183) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 لتوالي.( على ا1383يدخل يومه )

( الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 195) •
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1089انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا..897)
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( يومًا، 1433منازلهم منذ )أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى  •
 .( يومًا.167والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي ) •
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8ي تركيا )( آالف، وف6ألف، وفي مصر )


