
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( طفالً فلسطينياً قضوا بسبب الحرب في سورية 241) •

 أطفال فلسطين المهجرين إلى الشمال السوري يناشدون الضمائر اإلنسانية  •

 مجلس الوزراء السوري يوكل مهام بلدية اليرموك إلى محافظة دمشق •

في يوم الطفل العالمي: مجموعة العمل الحرب في سورية انعكست سلباً على الصحة "

 "النفسية ألطفال الجئي فلسطين

    2209  العدد
21-11-2018 



 

 آخر التطورات 

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن اندالع الحرب في سورية أثر بشكل سلبي 
جئين الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير وكبير على الصحة النفسية ألطفال الال

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

 
رية دعوتها لجميع وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، تجدد مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سو 

المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة "اليونيسف" ووكالة "األونروا" العمل على توفير الحماية 
 والرعاية ألطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين.

وأكدت مجموعة العمل على أن األطفال الفلسطينيين السوريين يمثلون شريحة كبيرة من أعداد 
السوري التي هاجروا إليها، أغلبهم مر بظروف صعبة بعد أن عانوا من  الالجئين في دول الجوار

توابع الحرب، والسفر على الحواجز أو محاوالت اللجوء إلى أوروبا، في ظروف ال إنسانية، 
وتعرضهم النتهاكات نفسية وجسدية، تركت كل هذه المخاطر آثارها على نفسيات األطفال، 

  قوة أمامها.فأصبحوا ضحايا حرب ال حول لهم وال



 

في السياق أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق 
، بينهم 2018أكتوبر  -تشرين الثاني  20( طفاًل بسبب الحرب في سورية لغاية 241قضاء )

( بطلق ناري، وطفالن تحت 11( برصاص قناص، و)15)و ( طفاًل قضوا جراء القصف،123)
طفاًل نتيجة تفجير سيارات  22و مجهولة،طفاًل غرقًا، بينما قضى طفل ألسباب  21و ذيب،التع

أطفال نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، وآخر حرقًا، كما قضى طفل اختناقًا،  3مفخخة، و
 وآخر دهسًا، وطفل بعد اختطافه ثم قتله.

ن المهجرين قسرًا مع عائلتهم إلى مخيم باالنتقال إلى الشمال السوري ناشد األطفال الفلسطينيي
دير بلوط األمم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق اإلنسان ووكالة األونروا والضمائر اإلنسانية 
 من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والتعليمية واالقتصادية، والعمل على إنهاء محنتهم وعذباتهم. 

يم دير بلوط في رسالة إلى منظمة األمم المتحدة وقال األطفال الفلسطينيين المتواجدين في مخ
إنهم عاشوا ست سنوات من طفولتهم في ظل حصار خانق في مخيم اليرموك ومن ثم هجروا 

 برد الشتاء.  والقسرًا إلى منطقة دير بلوط شمال سورية ليعيشوا في خيم ال تقي حر الصيف 

، متسائلين أليس من والطفولة والرعايةمشددين على أنهم حرموا من جميع حقوقهم في التعليم 
الرفاهية أم كتب علينا أن و  نأخذ حقنا بالتعليمو  حقنا أن نكون كبقية أطفال العالم نعيش في بيوت

 نبقى نعيش في مأساة مستمرة. 

 



 

وطالب األطفال الذين نخر البرد عظامهم وأنهكتهم سنين الحرب في ختام رسالتهم األمم المتحدة 
اإلنسان للتحرك العاجل والفوري بإيجاد حل جذري لمأساتهم وإنهاء معاناتهم  ومنظمات حقوق 

 وإخراجهم من الجحيم الذي يعيشون به وتأمين حياة كريمة لهم. 

تشرين الثاني/  11من جهة أخرى أصدر مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 
بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما  نوفمبر الجاري قرارًا يقضي أن تحل محافظة دمشق محل

عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس 
عملهم تحت تصرف محافظة دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون اإلدارة المحلية الصادر 

أحكام المرسوم التشريعي رقم وتعديالته، وبناء على  2011لعام  /107بالرسوم التشريعي رقم /
 وتعديالته. 2016لعام  /2013، والمرسوم التشريعي رقم /2017لعام  /20/

من جانبه قال وزير اإلدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن هدف قرار مجلس الوزراء 
فظة حل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك هو تسخير كل الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محا

دمشق من امكانات وكوادر وخبرات من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك وإعادة 
التأهيل، وبالتالي تسهياًل إلعادة المهجرين من أبناء اليرموك إليه، مشيرًا إلى أن محافظة دمشق 

انيات ستكلف بإعداد رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم كافة االمك
 لتحقيق هذا الهدف.


