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( طفاًل فلسطينيًا قضوا 211في يوم الطفل العالمي: مجموعة العمل )"
بسبب الحرب في سورية واآلالف منهم محرومون من حقوقهم بالتعليم 

 "والرعاية الطبية
 

 
 

 فلسطينيان يقضيان خالل مشاركتهما القتال إلى جانب الجيش النظامي 

 ( برميل متفجر60استهداف محيط مخيم خان الشيح بأكثر من ) 

 مفرج عنه يؤكد قضاء فلسطيني تحت التعذيب في السجون السورية 
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 ضحايا

" خالل مشاركته القتال إلى جانب الجيش النظامي في محمد حسنقضى الالجئ الفلسطيني "
 .مشقالمعارك المتواصلة مع مجموعات المعارضة المسلحة في ريف د

وذلك خالل مشاركته القتال  ،كما قضى الفلسطيني "جالل عزو سليمان" من أهالي مخيم اليرموك
إلى جانب الجيش النظامي في المعارك المتواصلة مع مجموعات المعارضة المسلحة في منطقة 

 .خان الشيح بريف دمشق الغربي

 
 آخر التطورات

الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أكد فريق 
، 2016 –( طفاًل بسبب الحرب في سورية لغاية سبتمبر 211فلسطينيي سورية أنه وّثق قضاء )

ألسباب متعددة حيث يعتبر القصف والقنص واالشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت من 
 .طينيين السوريينأبرز األسباب التي أدت إلى قضاء األطفال من الالجئين الفلس

( طفاًل قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري 24وتشير اإلحصاءات إلى أن )
القيادة العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب  –ومجموعات الجبهة الشعبية 

تهم جود أطفال ورضع فلسطينيين في أحضان أمهاو  دمشق، في حين أكدت شهادات مفرج عنهم
 .ال يزال األمن السوري يتكتم على مصيرهم
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فيما يعاني آالف األطفال من حصار متواصل في مخيمات اليرموك وجنوب دمشق وخان 
( طفل في مخيم خان الشيح دون رعاية طبية معرضين في 3000الشيح، حيث يعيش أكثر من )

 .الجيش النظاميلخطر سوء التغذية بسبب الحصار المشدد المفروض على المخيم من قبل 

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

إلى مخيم اليرموك منع النظام السوري إخراج العائالت من المنطقة الجنوبية أو عودة األهالي 
 .وجنوب دمشق

 
أما فيما يتعلق بالجانب التعليمي فقد حرم اآلالف من أطفال فلسطينيي سورية من حقهم بالتعليم 
حيث استهدفت الطائرات الحربية والقصف المدفعي والصاروخي العديد من مدارس األطفال في 

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

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

ن المدارس على أهالي المخيم الذين امتنعوا عن القيادة العامة، وفرض عددًا م –الجبهة الشعبية 
 .إرسال أبنائهم للتعليم
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كذلك أجبر آالف األطفال من فلسطينيي سورية في لبنان وتركيا على ترك مدارسهم والبحث عن 
العمل نتيجة األوضاع االقتصادية السيئة وتقاعس المؤسسات الدولية وعلى رأسها "األونروا" 

 .همبالقيام بواجباتها تجاه

وتؤكد المجموعة إلى أن الحرب المتواصلة في سورية أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة 
النفسية ألطفال الالجئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير منهم يعاني من 
االكتئاب والقلق واضطرابات نفسية ما بعد الصدمة والخوف، ومنهم انطبعت في ذهنه ما حدث 

 .ه من تدمير منزلهم وهجرتهم لمكان آخرمع عائلت

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، تجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية دعوتها لجميع 
المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة "اليونيسف" ووكالة "األونروا" العمل على توفير الحماية 

 .والرعاية ألطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين

ا تدعو النظام السوري إلى الوقف الفوري الستهداف المنشآت والمدارس التعليمية والعمل على كم
 .ضمان سالمة األطفال أينما وجدوا

وتناشد المجموعة السلطات اللبنانية واألردنية والمصرية والتركية بالعمل على تخيف معاناة أطفال 
خصوصًا فيما يتعلق بحماية حقوقهم في  الالجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين بأراضيهم

 .الحياة الكريمة والحماية والتعليم

وفي ريف دمشق الغربي قال مراسل مجموعة العمل في مخيم خان الشيح أن محيط المخيم شهد 
يوم أول أمس هجومًا عنيفًا من قبل قوات النظام السوري ومجموعاته الموالية في محاولة منها 

( 64محيط وأطراف المخيم بأكثر من )و  ح، حيث استهدفت محاور االقتحاماقتحام بلدة خان الشي
فيل" باإلضافة إلى مئات قذائف أرض من طراز " -( صاروخ أرض 56)و برميل متفجر

 .المدفعية والهاون 

( ألف مدني 12وعلى المستوى اإلنساني أشار مراسل المجموعة أن الوضع المعيشي ألكثر من )
في تدهور مستمر جراء إتمام الحصار المطبق ونفاذ المواد الغذائية والخبز آالف طفل  3بينهم 

 .واألدوية وحليب األطفال
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وفي سياق مختلف نقل ناشطون عن مفرج عنه من سجون النظام السوري كان معتقاًل في فرع 

"فلسطين"، مشاهدته لالجئ الفلسطيني '"رامي السهلي" قبل وبعد قضائه  235األمن العسكري 
م، مؤكدًا أنه شاهد السهلي بعد قضائه داخل الفرع، حيث 2014خل الفرع في شهر أيار/ مايو دا

 .قضى نتيجة جلطة بسبب عدم تحمله ظروف االعتقال القاسية

الجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم من السجون السورية تؤكد وجود أطفال ونساء وكبار في 
األمنية السورية، وتشير مجموعة العمل إلى أنها وثقت  السن من الالجئين الفلسطينيين في األفرع

( الجئة فلسطينية ال يعلم عن 80( الجئ فلسطيني في السجون السورية منهم )1129اعتقال )
 .( ضحية من الالجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب454ووثقت كذلك ) ،مصيرهم شيء

 

 إحصائيات وأرقام حتى 20/ تشرين الثاني– نوفمبر/ 2016فلسطينيو سورية 

 (15500)  الجئ فلسطيني سوري في األردن. 
  (42,500) الجئ فلسطيني سوري في لبنان. 
  (6000)  الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" لغاية

 .2015يوليو 
 (8000)  الجئ فلسطيني سوري في تركيا. 
  (1000)  ري في قطاع غزةالجئًا فلسطيني سو. 
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 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79أكثر من )2016. 
  القيادة  -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية

( 1310( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1251العامة على المخيم لليوم )
 .( ضحية190( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار )771اء لـ )يومًا، والم

  مخيم السبينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ حوالي
 .( يوم على التوالي1104)

 ( يومًا بعد سيطرة مجموعات 1296مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي )
 .المعارضة عليه

 ( من مبانيه%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )954مخيم درعا: حوالي ). 
 ( على التوالي، 53مخيم خان الشيح: استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم )

 .وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له
 ل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ نسبيًا مع مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرم

 .استمرار األزمات االقتصادية فيها


