
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوراتآخر 

 2781العدد: 

05-06-2020 

 عائلة فلسطينية تناشد إلنقاذ حياة طفلها الوحيد •

 سنوات 5النظام السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "عمر المهرجي" منذ  •

 مبادرات لدعم العائالت في مخيم العائدين بحمص •

 اليونان.. تضييق على المهاجرين في البحر والبر •

 2011طفالً فلسطينياً قضوا في سورية منذ  252مجموعة العمل توثّق 



 

 آخر التطورات:

بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من األطفال األبرياء، يؤكد فريق الرصد والتوثيق في  
( طفاًل بسبب الحرب 250مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق قضاء أكثر من )

 في سورية.  

ارب الموت من أبرز األسباب التي  حيث يعتبر القصف والقنص واالشتباكات والحصار والغرق بقو 
(  70أدت إلى قضاء األطفال من الالجئين الفلسطينيين السوريين، وتشير اإلحصاءات إلى أن )

القيادة   –طفاًل قضوا إثر الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية  
 العامة على مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

( طفاًل معتقاًل في سجون النظام السوري ال يزال يتكتم على  48في حين وثقت مجموعة العمل )
 مصيرهم، وضحيتين قضيا تحت التعذيب في أفرع األمن السوري.

 
فيما يعاني آالف األطفال الفلسطينيين من نزوح وتهجير متواصل، مما جعلهم عرضة لالنتهاكات  

ولجوئهم للعمل إلعانة عائالتهم، واستغالل أرباب العمل، والتجنيد من طرفي والتسرب من التعليم 
 الصراع في سورية. 

وتؤكد المجموعة أن الحرب ونتائجها أثرت بشكل سلبي وكبير على الحياة النفسية ألطفال الالجئين  
ابات الفلسطينيين حتى ممن هاجر خارج سورية، فالكثير منهم يعاني من االكتئاب والقلق واضطر 



 

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

على صعيد آخر، أطلقت عائلة فلسطينية سورية مهجرة إلى لبنان، نداء ناشدت فيه األيادي البيضاء 
إلتمام تكاليف عالج طفلها المولود والجمعيات الخيرية والسفارة والفصائل الفلسطينية في لبنان 

 حديثًا في إحدى مستشفيات البقاع اللبناني. 

 
يومًا وهو غير مكتمل   15وقال والد الطفل إن تكاليف دواء طفله الذي ولد قبل والدته الطبيعية بــ 

دوالر، إضافة إلى أجرة وضع الطفل في  500ألف ما يقارب  900الرئتين، ستكون مليون و 
ألف 75% من تكاليفها أي    50ألف ليرة لبناني تتكفل الوكالة بـ    150تي تقدر تكلفتها بــ  الحاضنة ال

ألف    150يوم، كذلك طلب المشفى مبلغ    15ليرة لبناني، على ان يبقى الطفل في الحاضنة طيلة  
 ليرة لبناني إضافية على الوالدة القيصرية. 

اب الفلسطيني "عمر حسين المهرجي" منذ في ملف المعتقلين، يواصل النظام السوري اعتقال الش
سنوات، حيث اعتقله عناصر األمن السوري على حاجز السياسية بمنطقة ركن الدين بتاريخ   5

 من أبناء مخيم اليرموك.  1987، وحتى اآلن ال يوجد معلومات عن مصيره، وهو من مواليد  2015

( معتقالت  110ظام السوري منهم )( معتقاًل فلسطينيًا في سجون الن1797ووثقت مجموعة العمل )
 ال يزال مصيرهم مجهواًل. 

 



 

 
في شأن آخر، أطلق أبناء مخيم العائدين في حمص المغتربين والمقيمين عددًا من المبادرات التي  
تستهدف تقديم المساعدات المالية، للحاالت واألسر األكثر عوزًا من األرامل واأليتام وحاالت العسر 

م المساعدات النقدية، حتيالشديد وذوي اال اجات الخاصة، وكان أبرزها خالل شهر رمضان، منها قدَّ
م الوجبات الجاهزة والمواد العينية والغذائية لتمكين األسر الفقيرة من إعداد طعامها،  ومنها من قدَّ

م القرطاسية واللوازم المدرس ية وآخرون قدَّموا األموال لشراء مالبس العيد لألطفال، ومنها من قدَّ
 لعدد من األطفال اليتامى بمرحلة التعليم األساسي ورياض األطفال" 

محال كما اهتم عدد من أهل الخير بتسديد الديون المترتبة على الحاالت األشد فقرًا للصيدليات و 
 تسديد أثمان الخبز والمواد الغذائية األساسية. -  البقالة

خفر السواحل اليوناني قام في اآلونة األخيرة  في قضايا الهجرة، أفادت منظمات إنسانية مستقلة أن  
وبشكل متعمد بإبعاد قوارب لمهاجرين قادمين من تركيا دون أخذ أي اعتبار لسالمتهم وحقهم في  

 اللجوء.

وكانت منظمات إنسانية دولية معنية بمراقبة السواحل قد نقلت عدة تقارير أوضحت كيفية التعامل  
 ع قوارب المهاجرين وآلية إجبارها للعودة إلى تركيا. العنيف لخفر السواحل اليوناني، م

آالف الجئ، يعيشون ظروفًا   4وتقدر أعداد الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى اليونان بأكثر من  
 مادية وصحية سيئة خاصة في الجزر التي تعاني من كثافة عالية من المهاجرين. 


