
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0249 العدد
29-27-0228 

 

 "شادي األسعد موظف سابق وجامعي فلسطيني يواجه تحديات اإلعاقة في ظل الحرب السورية"

 النظام السوريتوثيق قضاء الجئ فلسطيني تحت التعذيب في سجون • 

 معاناة متواصلة يعيشها مهجرو مخيم اليرموك في الشمال السوري• 

 مسؤول أممي يطالب بضرورة التحرك لوصول المساعدات إلى جميع أنحاء سورية• 



 

 ضحايا

أحمد عبد "وثقت مجموعة العمل وفاة أحد أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين، الالجئ 
تحت التعذيب في المعتقالت السورية، وكشف األمن السوري لعائلته ان الوفاة " الرحيم عزيمة

 .4302-30-30حصلت بتاريخ 

الجئًا فلسطينيًا قضوا تعذيبًا في السجون  402الجدير ذكره أن مجموعة العمل استطاعت توثيق 
 .معتقاًل ال يزال مصيرهم مجهوالً ( 0804)السورية، و

 آخر التطورات 

الجئ فلسطيني من ذوي اإلعاقة في سورية، ( 4033)الحرب من معاناة أكثر من زادت ظروف 
وتعرضت حياتهم للخطر بشكل كبير بسبب قصف قوات النظام السوري واالشتباكات مع 

 .المعارضة المسلحة

رأسًا على عقب " شادي األسعد"وفي ريف دمشق وقبل سنتين، انقلبت حياة الشاب الفلسطيني 
 .سقاء في الدماغ مما أثر على مهاراته في الحركة والكالمعندما أصيب باست

 
عامًا ويحمل إجازة جامعية في علوم  00وتشير وكالة األونروا، إلى أن شادي البالغ من العمر 

األحياء وله شغف باللغة االنكليزية، وهو متزوج ويعيش مع ابنه وكان لديه عمل جيد في شركة 
 .ل أن يتحول إلى أحد األشخاص من ذوي اإلعاقة، قبDHL))خدمات البريد السريع 



 

يفارق إصبعه فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع  أن هاتفه الذكي ال"تقول والدته دينا بشناق 
 "بها شادي التواصل مع العالم الخارجي

ة لقد كان التكيف على الوضع الجديد لشادي أمرًا صعبًا وهو عملية مستمر : "وتضيف والدته قائلةً 
 ". تستنزفنا وترهقنا، لكن الحياة يجب أن تستمر

لقد أثر الصراع الدائر في سورية على حياتهما أيضًا حيث يعيش شادي "ويقول فريق األونروا 
ووالدته في حرستا التي كانت مسرحًا للقتال، وقيدت حركتهما ومنعتهما من الخروج من المنزل 

 .خالل السنوات الماضية بسبب قذائف الهاون 

وحول موارد العائلة المالية، فأن المعيل الوحيد هو عمل األم مدرسة للمرحلة االبتدائية، ويتلقى 
شادي معاشا تقاعديا صغيرًا من عمله السابق في شركة خدمات البريد السريع لكن دخله 

 . األساسي هو المساعدة النقدية التي تقدمها األونروا له

الجئ فلسطيني من ذوي اإلعاقة في سورية، يتلقون دعمًا ( 4033)وتؤكد األونروا أن أكثر من 
( إيكو)من االتحاد األوروبي ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 

حيث يمّول المساعدات إلى األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك إلى ربات البيوت اللواتي يعلن 
مثل العالج الفيزيائي والحصول على التعليم فضاًل عن  أسرهن، إضافة إلى أنشطة إعادة التأهيل

 . األنشطة الترفيهية والدعم النفسي واالجتماعي

الجدير ذكره أن قدرا كبيرًا من ذوي اإلعاقات من المهجرين الفلسطينيين قسرًا يعانون من اإلهمال 
افية، ويعانون من والتجاهل، ومعرضون لإليذاء البدني والجنسي والعاطفي، ويستلزمون حماية إض

 .العزلة االجتماعية ويواجهون خطر التخلي عنهم من قبل اآلخرين أثناء عمليات الفرار

من جانب آخر، تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم 
ساسية اليرموك إلى الشمال السوري، ويعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية، نتيجة ضعف الخدمات األ

في مراكز اإليواء الذين أجبروا على النزوح إليها وافتقارها للمستلزمات المعيشية والسكنية، إضافة 
 .إلى تشتيت العائالت وتفريقها بين مراكز إيواء مختلفة



 

حيث اليزال المهجرون يقيمون في خيام في عدة مخيمات كدير بلوط، إذ يواجهون بها حر 
لماء وصعوبات لتحصيله من خزانات تعبئ كل يوم، وأحيانًا يفتقد الصيف الشديد، وسط قلة في ا

 .المخيم للماء الصالح للشرب أليام عديدة

ه المهجرون نداءات عديدة بتحسين أوضاعهم المعيشية وبنيل حقوقهم في الصحة وتعليم ووجّ 
 .طفالهم وتأمين سبل العيش الكريمأ

 
التركية، " آفاد"دمحمية الرئيسي الذي أنشأته يشار إلى أن مخيم دير بلوط هو ملحق بمخيم ال

خيمة، وتم تزويد المخيمين بمطابخ متنقلة تقدم وجبات الطعام ( 0033)ويحوي المخيمان قرابة 
بتزويد المهجرين في المخيمين " آفاد"ويساهم الهالل األحمر التركي إلى جانب . بشكل يومي

 .بالسالل اإلغاثية والخدمات الطبية

ر بعيد، طالب وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك، وفي سياق غي
بضرورة التحرك من أجل وصول إنساني فوري وغير مشروط وبال عوائق إلى جميع أنحاء 

 .سوريا

آالف من المدنيين السوريين أصبحوا نازحين بمدينة ( 003)وقال المسؤول األممي أن أكثر من 
 .ربي سوريا، وال تصلهم أي مساعدة إنسانيةالقنيطرة، جنوب غ

وحّذر لوكوك الجمعة، أمام جلسة مجلس األمن الدولي المنعقدة في المقر الدائم لألمم المتحدة 
بنيويورك، من أن االحتياجات اإلنسانية تبقى حاجة ملحة للغاية في غوطة دمشق الشرقية، في 



 

سنة ال يزالون في مخيمات النزوح  84و 04آالف رجل تتراوح أعمارهم بين  03ظل وجود نحو 
 .قرب ريف دمشق

 مات لتلبية االحتياجات اإلنسانيةوشّدد المسئول األممي على ضرورة ضمان استمرارية الخد
 .ألف متضرر بجنوب غربي سورية( 033)وتوفير الحماية لـ 

في  ألف شخص اضطروا للنزوح من ديارهم في المنطقة وهم( 004)وأضاف أن ما يقرب من 
حاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية، مع افتقار األمم المتحدة للوصول المستمر إلى السكان 

 .المتضررين

يذكر أن آالف الالجئين الفلسطينيين نزحوا من مخيماتهم وتجمعاتهم إلى مراكز إيواء في دمشق 
لى حلب والقنيطرة وغيرها من المناطق  .وريفها وا 


