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 اعتصام في مخيم "دير بلوط" احتجاجاً على تردي األوضاع المعيشية  •

 مشروع طبي لمساعدة ذوي اإلعاقة في لبنان يشمل فلسطينيي سورية  •

 األمن السوري يخفي قسرياً الفلسطيني "محمد نور سمور" للسنة الرابعة  •

 2584: العدد
21-11-2019 

 "ةفي اليوم العالمي للطفل.. مجموعة العمل: أطفال فلسطين تعرضوا النتهاكات جسيمة في سوري"



 

 آخر التطورات

جل فلسطينيي سورية أن األطفال  تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، أكدت مجموعة العمل من أ
الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون النتهاكات جسيمة في سورية وخاصة المختفين قسريًا في سجون  

 النظام السوري.

وقال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وّثق عشرات  
السورية، في ظل تكتم على مصيرهم أو  األطفال المعتقلين في ظروف إنسانية قاسية في السجون 

 أماكن تواجدهم.

( طفاًل فلسطينيًا ألسباب مختلفة خالل الحرب في سورية 250وأكد فريق الرصد أنه وثق قضاء )
 ( مــن الذكــور البالغيــن.%93,71مقابل ) %6,27ما نسبته  

 
( بطلق ناري،  11( برصاص قناص، و)15( طفاًل قضوا جراء القصف، و)128واوضح أن )

(  25، بينما قضى طفل ألسباب مجهولة، و)( طفاًل قضوا غرقاً 22وطفالن تحت التعذيب، و) 
(  12( طفاًل نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، و)34طفاًل نتيجة تفجير سيارات مفخخة، و) 

 طفاًل ألسباب مختلفة كالحرق، واالختناق، والدهس، والخطف ثم القتل. 

ضاعًا معيشية  كما يعاني آالف األطفال الفلسطينيين المهجرين من منازلهم في شمال سورية أو 
صعبة، وسط خيام ال تقي بردًا وال حر، وضعف المساعدات المقدمة لهم وضعف كبير في  

 التعليم والخدمات الصحية وغيرها. 



 

كذلك أجبر آالف األطفال من فلسطينيي سورية في لبنان وتركيا ومصر واألردن على ترك  
تقاعس المؤسسات الدولية وعلى  مدارسهم والبحث عن العمل نتيجة األوضاع االقتصادية السيئة و 

 رأسها "األونروا" بالقيام بواجباتها تجاههم. 

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

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

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

 والرعاية ألطفال الالجئين الفلسطينيين السوريين. 

كما تدعو النظام السوري إلى إطالق سراح المعتقلين واألطفال والكشف عن مصيرهم، وتسليم  
 جثامين من قضى منهم تحت التعذيب إلى ذويهم.

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

 في الحياة الكريمة والحماية والتعليم. 

باالنتقال إلى الشمال السوري نظم المهجرون الفلسطينيون، اعتصامًا أمام مقر منظمة إدارة 
( في مخيم دير بلوط احتجاجًا على تردي أوضاعهم  AFAD) الكوارث والطوارئ التركية أفاد 

 المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم الذي يفتقر ألدنى متطلبات الحياة اإلنسانية.

وطالب المعتصمون القائمين على منظمة أفاد، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات 
 م بشكل دوري ودائم. اإلغاثية والطبية التي كانت تقدم له

ورفع المعتصمون شعارات ناشدوا فيها منظمات حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية ومنظمة  
التحرير والفصائل الفلسطينية والسلطات التركية العمل على انتشالهم من مأساتهم وتقديم يد العون 

 والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم. 



 

ي الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم  هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون ف
وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعًا معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجًزا كبيًرا في عدم  
توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات اإلغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم  

إلنسانية وتخلي األونروا عن تحمل مسؤولياتها  أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات ا 
 اتجاههم. 

 
أما في لبنان أعلنت هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية في دار الفتوى عن تنفيذها مشروعًا طبيًا  
بالتعاون مع الصندوق الدولي للتأهيل، يهدف إلى تقديم مساعدات تأهيلية أساسية لألشخاص 

يين ونظرائهم في المجتمعات اللبنانية المضيفة في كافة أنحاء ذوي اإلعاقة من النازحين السور 
 لبنان. 

، وأوضحت أن المشروع 2020آب  31وأضافت الهيئة أن مشروعها الطبي يمتد المشروع حتى 
لتزويد األشخاص الذين يعانون من بتر أو تشوهات أو ضعف حركي بأطراف اصطناعية و/أو  

جة فيزيائية وانشغالية، ولوازم تأهيلية، وتزويد األشخاص أجهزة تقويمية، ومعينات حركية، ومعال
الذين يعانون من إعاقات بصرية بمعينات بصرية )نظارات طبية، عصي للمشي، عدسات مكبرة، 
وتزويد األشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية بسماعات وتدريب على السمع وجلسات  

 توجيهية ومساعدة أولية في عالج النطق. 



 

المعتقلين تواصل األجهزة األمنية السورية اعتقال الفلسطيني "محمد نور سمور" من في ملف 
سكان طريق الشام للسنة الثامنة على التوالي، حيث من قبل عناصر األمن السوري على أحد 

 . 08/15/2013حواجز مدينة حمص، في 

يات منذ اندالع  ( معتقالت فلسطين108هذا وتتكتم األجهزة األمنية السورية على أكثر من ) 
الحرب الدائرة في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت 

 (. 1768حصيلة المعتقلين الفلسطينيين اإلجمالية )


