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 األمن السوري يعتقل الطفل الفلسطيني "محمد هاني ربيع" من أبناء بلدة المزيريب •

 النظام يعيد فتح معبر ببيال في ظل استمرار الحصار التام على مخيم اليرموك •

 الهيئة الخيرية تطلق أسبوعها الطبي السابع في مخيم خان الشيح •

 "مجموعة العمل: انتهاكات جسيمة تعرض لها األطفال الفلسطينيون في سورية"



 

 آخر التطورات

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تعرض األطفال 
 الفلسطينيين بشكل يومي النتهاكات كبيرة خالل أحداث الحرب في سورية.

( 227عة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق قضاء )وقال فريق الرصد والتوثيق في مجمو 
من مجمل ضحايا الالجئين  %6.28طفاًل فلسطينيًا بسبب الحرب في سورية، أي ما نسبته 

 (.3613الفلسطينيين في سورية الذي يبلغ )

 
وأوضح فريق الرصد أن قضاء األطفال من الالجئين الفلسطينيين السوريين كان ألسباب متعددة، 

يعتبر القصف والقنص واالشتباكات والحصار والغرق بقوارب الموت من أبرز األسباب التي  حيث
 أدت إلى قضائهم.

( طفاًل قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري 73وتشير اإلحصاءات إلى أن )
 جنوب دمشق. القيادة العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين –ومجموعات الجبهة الشعبية 

معتقاًل من األطفال ال يزال النظام السوري يتكتم على  25كما أشار فريق التوثيق إلى أنه وّثق 
مصيرهم، في حين أكدت شهادات مفرج عنهم وجود أطفال رضع فلسطينيين في أحضان أمهاتهم، 

 ام.مضيفًا غلى أنه وثق عدة حاالت قضاء ألطفال فلسطينيين تحت التعذيب في سجون النظ



 

فيما يعاني آالف األطفال من حصار متواصل في مخيم اليرموك والمناطق المجاورة له، حيث 
( طفل دون رعاية طبية معرضين في ذات الوقت لخطر لسوء التغذية 2500يعيش أكثر من )

 بسبب الحصار المشدد المفروض على مخيم خان الشيح.

في مخيم اليرموك وجنوب دمشق ومخيم درعا كما يعاني اآلالف من أطفال الالجئين الفلسطينيين 
من تابعات الحصار الذي فّرق بين العائالت الفلسطينيين، حيث يفقد المئات من األطفال أحد 
الوالدين بسبب منع النظام السوري إخراج العائالت من المنطقة الجنوبية أو عودة األهالي إلى 

 مخيم اليرموك وجنوب دمشق.

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

 مخيم اليرموك وخان الشيح ودرعا والمزيريب جنوب سورية.

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

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

نان وتركيا على ترك مدارسهم والبحث عن كذلك أجبر آالف األطفال من فلسطينيي سورية في لب
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 النفسية 
ينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير منهم يعاني من االكتئاب ألطفال الالجئين الفلسط

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

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

 والرعاية ألطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين.



 

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

وتناشد المجموعة السلطات اللبنانية واالردنية والمصرية والتركية بالعمل على تخفيف معاناة أطفال 
الالجئين الفلسطينيين السوريين الموجودين بأراضيهم خصوصاً فيما يتعلق بحماية حقوقهم في الحياة 

 الكريمة والحماية والتعليم.

طري" سري الطفل الفلسطيني "محمد هاني ربيع السوفي سياق غير بعيد، اعتقلت قوات النظام السو 
 2017تشرين األول/ نوفمبر  – 19عامًا( من أبناء بلدة المزيريب جنوب سورية، يوم األحد  16)

أثناء مروره على حاجز خربة غزاله، واقتادته إلى جهة غير معلومة وحتى لحظة تحرير الخبر لم 
 ترد أي معلومات عنه.

( معتقاًل فلسطينيًا من 13ة العمل من أجل فلسطيني سوريا أنها وثقت )من جانبها كشفت مجموع
أبناء تجمع المزيريب بدرعا في سجون النظام السوري اليزال مصيرهم مجهواًل حتى اللحظة، إلى 

 ( الجئ فلسطيني.1600جانب أكثر من )

سيدي  –بيال وفي جنوب دمشق، أفاد مراسل مجموعة العمل أن النظام السوري اعاد فتح معبر ب
مقداد بعد عشرة أيام من إغالقه، على خلفية فتح قوات المعارضة السورية لمعبر العروبة الفاصل 
بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا، وأشار مراسلنا أن النظام سمح بدخول الشاحنات المحملة بالمواد 

 الغذائية إلى بلدات جنوب دمشق.

 



 

ل إن فتح المعبر جاء بعد اجتماع عقدته لجان من جانبها قالت مصادر خاصة لمجموعة العم
المصالحة في جنوب دمشق يوم أمس مع النظام السوري تم االتفاق خالله على فتح الحاجز 

 وإدخال المواد الغذائية إلى تلك المناطق.

إلى ذلك يعاني من تبقى من سكان مخيم اليرموك داخله أوضاًعا إنسانية غاية في القسوة نتيجة 
مفروض على المخيم، وإغالق كافة المنافذ والطرق الواصلة إلى العاصمة السورية الحصار ال

 .2013دمشق، فقد عمد النظام السوري إلى فرض حصار كامل على اليرموك منذ منتصف عام 

كما قام في اآلونة األخيرة بإغالق طريق القدم الذي كان يمد المخيم بجزء من المواد الغذائية 
تم إغالق حاجز يلدا بوجه سكان المخيم، بسبب تخيير النظام لفصائل المعارضة  واألدوية، وأخيراً 

سيدي مقداد،  –السورية بين إغالق حاجز العروبة الواصل بين المخيم ويلدا أو اغالق معبر ببيال 
 وتدهور األوضاع األمنية بين داعش وفصائل المعارضة السورية في بلدا.

 

 لجان عمل أهلي

أطلقت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر الفلسطيني، "األسبوع 
 الطبي السابع" في مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

 



 

األدوية  وتوزيعوقالت الهيئة أن برنامج األسبوع الطبي يتضمن الكشف المجاني عن المرضى 
دء الحملة مطلع األسبوع القادم، مشيرة إلى ان مشروعها الطبي السابع يأتي مجانًا، ومن المقرر ب

 ضمن برنامج الرعاية الصحية للهيئة الخيرية.

يذكر أن المخيم يخضع لسيطرة قوات النظام السوري، وذلك بموجب اتفاق أبرم بين قوات المعارضة 
ديسمبر من  - ر كانون األولالسورية المسلحة في منطقة خان الشيح والنظام السوري مطلع شه

 المنصرم. 2016عام 

 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  23فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3613) •
 ( امرأة.463)

( 105لنظام السوري بينهم )( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة ل1642) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1590يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 204) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1327اه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )انقطاع المي •
 ( يومًا.1166)

( يومًا، ودمار أكثر 426يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، في حين 2016 ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


