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( الجئة 455في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، )"
 "( معتقلة في سجون النظام80فلسطينية قضين في سورية وأكثر من )

 

 
 

 .إصابة شابين فلسطينييَن خالل مشاركتهما القتال في حلب 

 .الجئون محتجون يضرمون النار بمخيم "موريا" في اليونان 

 .ترميم منازل العائالت الفلسطينية المتضررة في قدسيا بريف دمشق 
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 التطورات آخر

تعرضت الالجئة الفلسطينية السورية في ظل أحداث الحرب لكافة أشكال العنف الجسدي 
والنفسي، فهي لم تكن بمعزل عن محيطها في سورية فالمجتمع الفلسطيني في سورية كان يتوزع 

% من اإلناث، وهي األم واألخت والزوجة وبالتالي كانت هي األرملة  49% ذكور و 51ما بين 
 .زوجة المفقود أو المعتقل وقد تكون هي المعتقل في ظل أحداث الحرب في سوريةو  كلىوالث

( ضحية فلسطينية قضين 455وتشير إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية أن )
جراء القصف والقنص والتعذيب في السجون السورية موزعين على كافة الرقعة السورية، كذلك 

( معتقلة في السجون السورية اليزال األمن السوري يتكتم على 80) وثقت المجموعة أسماء
 .مصيرهن

 
وقد تعرضت الالجئة الفلسطينية في سجون النظام السوري لكافة أشكال التعذيب والقهر، حيث 
نقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها عن ممارسات عناصر األمن السوري 

ل عام والفلسطينيات بشكل خاص، بدءًا من الصعق بالكهرباء والشبح مع النساء بشك ""اإلجرامية
والضرب بالسياط والعصي الحديدية، إلى تعرضها لالغتصاب والذي كان يتكرر أكثر من عشرة 

 مرات يومًيا من ضباط وسجانين مختلفين إلى أن حملت، إال أنها أجهضت نتيجة الضرب.

جئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في السجون ( ال35في حين وثقت مجموعة العمل أسماء )
السورية، ومنهم من تم التعرف عليه من خالل الصور المسربة لضحايا التعذيب، ووثقت 
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وقد نقل مفرج عنهم  ،( الجئة فلسطينية مفقودة داخل األراضي السورية وخارجها37المجموعة )
ين في السجون السورية ومنهم من السجون مشاهدتهم عدد من الالجئين الفلسطينيين المفقود

( الجئة فلسطينية قضين خالل رحل الموت للوصول إلى الدول 26األطفال، كذلك تم توثيق )
 األوروبية هربًا من الحرب في سورية.

وشكل النزوح والتهجير من المخيمات الفلسطينية عبئًا كبيرًا على العائلة الفلسطينية بشكل عام 
من العائالت فقدت المعيل الوحيد إما في القصف أو االعتقال أو  والمرأة بشكل خاص، فالمئات

الموت تحت التعذيب، وباتت المرأة وحيدة لمواجهة ظروف الواقع الصعبة، من إيجار المنزل إلى 
تأمين المواد الغذائية بأسعارها المرتفعة، إضافة للتوتر األمني في معظم مناطق سورية وبعض 

 المناطق خارجها.

شطون إلى أن من بين الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان والذي كان يبلغ عددهم ويشير نا
 ( عائلة المعيل فيها هي المرأة لفقدان الزوج.3360( ألف الجئ كان يوجد حوالي )45)

طيني كالخوف من تلوث التقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسو  يشار إلى أن العادات
" منعت الكثيرين من العائالت التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو لفضيحةاالسمعة أو "

مما يجعل األعداد  ،اإلعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سورية
 الموثقة تقريبية.

م "صالح عمر غنام" من أبناء مخيو إلى ذلك، أصيب الالجَئين الفلسطينيَين "محمد أحمد سالمة"
النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب خالل مشاركتهما القتال مع مجموعة "لواء القدس" في 
مدينة حلب، حيث تشارك المجموعة الموالية للنظام في المعارك المتواصلة ضد مجموعات 

 المعارضة المسلحة في حلب.

ال بين طرفي يشار إلى أن مئات الالجئين الفلسطينيين قضوا وأصيبوا خالل مشاركتهم القت
( ضحايا من الالجئين الفلسطينيين قضوا منذ 809الصراع في سورية، ووثقت مجموعة العمل )

 بدء أحداث الحرب في سورية.
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وفي اليونان جنوب أوروبا، أضرم الجئون عالقون في مخيم "موريا" بجزيرة "ليسبوس" اليونانية 
جئة داخل خيمتها إثر انفجار جرة النار في خيامهم، مساء أمس، وذلك احتجاجًا على وفاة ال

 .الغاز التي كانت تستخدمها، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر إعالمية

ووفقًا للمصادر، فإن الحريق أسفر عن إصابة ثالثة أطفال كانوا في ذات الخيمة، فيما لم تعرف 
 أي تفاصيل بعد عن جنسيات الضحية واألطفال المصابين.

ئين الفلسطينيين السوريين عالقين في اليونان وذلك بعد أن شددت يذكر أن المئات من الالج
السلطات اليونانية إجراءاتها على الحدود، حيث بقي الالجئون محتجزين في مخيمات تفتقر 

 للتجهيزات والخدمات األساسية، األمر الذي فاقم معاناتهم خصوصًا مع دخول فصل الشتاء.

 
  لجان عمل أهلي

الغوث "األونروا" تواصل الهيئة الخيرية لليوم الثالث على التوالي مشروع ترميم  بالتعاون مع وكالة
كسوتها بالشوادر والشبابيك و  منازل العائالت الفلسطينية المتضررة في منطقة قدسيا بريف دمشق

واألبواب، وسيرت الهيئة ورشات تركيب من كوادر ومتطوعي الهيئة في محاولة للتخفيف من برد 
 الشتاء.
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كانت منازل العديد من الالجئين الفلسطينيين في بلدة قدسيا تعرضت في وقت سابق للخراب و 
جراء قصف النظام السوري للمنطقة واالشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة التابعة 

آالف عائلة  6للمعارضة السورية وقوات النظام، يشار إلى أن بلدة قدسيا تقطنها حوالي 
 معظمها من مخيم اليرموك بدمشق. فلسطينية نازحة

 
 2016نوفمبر/  –تشرين الثاني /25وأرقام حتى  إحصائيات فلسطينيو سورية

 .األردن في سوري  فلسطيني الجئ( 15500) •
 ( الجئ فلسطيني سوري في لبنان.42,500) •
( الجئ فلسطيني سوري في مصر، وذلك وفق احصائيات وكالة "األونروا" 6000) •

 .2015لغاية يوليو 
 ( الجئ فلسطيني سوري في تركيا.8000) •
 ( الجئًا فلسطيني سوري في قطاع غزة.1000) •
حتى منتصف  ( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا79أكثر من ) •

2016. 
 -مخيم اليرموك: استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •

( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر 1256القيادة العامة على المخيم لليوم )
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( يومًا على التوالي، عدد ضحايا الحصار 776( يومًا، والماء لـ )1315من )
 ( ضحية.190)

ينة: الجيش النظامي يستمر بمنع األهالي من العودة إلى منازلهم منذ مخيم السب •
 ( يوم على التوالي.1109حوالي )

( يومًا بعد سيطرة 1301مخيم حندرات: نزوح جميع األهالي عنه منذ حوالي ) •
 مجموعات المعارضة عليه.

ن ( م%70( يومًا النقطاع المياه عنه ودمار حوالي )959مخيم درعا: حوالي ) •
 مبانيه.

( على 58مخيم خان الشيح: استمرار حصار الجيش النظامي على المخيم لليوم ) •
 التوالي، وانقطاع جميع الطرقات الواصلة بينه وبين المناطق المجاورة له.

مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة: الوضع هادئ  •
 ة فيها.نسبيًا مع استمرار األزمات االقتصادي


