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 أوضاع أمنية ومعيشية صعبة تعيشها العائالت الفلسطينية في بلدة حيط جنوب سورية •

 جهاز الحسبة التابع لداعش في مخيم اليرموك يقوم بإتالف المنكرات •

 الهيئة الخيرية تبدأ أسبوعها الطبي السابع في مخيم خان الشيح •

 "القتل واالعتقال واالختطاف والعنف الجنسي من أبرز االنتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في سورية"



 

 آخر التطورات

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال 
حتى العنف الجنسي، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ أو الخطف أو الموت أو اإلعاقة أو 

بين أطراف األزمة السورية في تجاوز واضح  2011آذار  –اندالع المواجهات هناك في مارس 
لما نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية التي حرمت قتل النفس البشرية بشكل عام أو تعريضها 

 لألذى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ضحية من النساء الفلسطينيات 464يني سورية قضاء )ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسط
( امرأة خارج سورية، 33( داخل األراضي السورية و )431منذ بداية المواجهات في سورية منهن )

وتشير المجموعة إلى أن المرأة الفلسطينية قد وقعت ضحية للحصار والقصف والتفجير واالغتيال 
 والقنص واالشتباكات.

فقد أكدت مجموعة العمل أنه لم يخُل مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود أما عن االعتقال 
معتقالت من نسائه فيه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، 

( الجئة فلسطينية حتى لحظة اعداد هذا التقرير، إال أنه تم 105فقد وثقت المجموعة اعتقال )



 

( منهن ضمن إحدى الصفقات التي تمت بين الجيش النظامي 4( معتقلة الحقًا )33االفراج عن )
 والجيش الحر.

كما أضافت المجموعة إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية فقدت الحماية التي ضمنتها لها القوانين 
تي تستخدم والمواثيق الدولية أثناء وقوع النزاعات المسلحة من خالل تعرضها للقتل بكل األدوات ال

في األعمال القتالية سواء العادية أو المحرمة دولياً كاألسلحة الكيماوية، وكذلك تعرضت لالغتصاب 
واالستعباد الجنسي ولالعتقال واالختفاء القسري دون التمكن من الحصول على المحاكمات العادلة 

 المكفولة للمعتقلين قانونًا.

ل المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية نحو ضمان وتدعو المجموعة إلى التحرك الفاعل على ك
إعادة الحماية المفقودة لها والكشف عن مصير المعتقالت والعمل على صون كرامتها ورد اعتبارها 

 نظراً  للمكانة االجتماعية واإلنسانية التي تحتلها المرأة داخل المجتمعات.

لقصاص بموجب القوانين المنصوص عليها كما تطالب المجموعة تقديم مجرمي الحرب للعدالة وا
 في اتفاقيات جينيف المادة الثالثة المشتركة بين االتفاقيات األربع.

من جهة أخرى تعيش العائالت الفلسطينية في بلدة حيط بريف درعا الغربي أوضاعاً أمنية ومعيشية 
مبايع لتنظيم صعبة، حيث تتواصل االشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة و"جيش خالد ال

 "داعش".

ووفقاً لمراسلنا فإن تنظيم "داعش" يحاول اقتحام الجهة الغربية من بلدة حيط بشكل متكرر، ويستهدفها 
بالرشاشات الثقيلة، إضافة إلى المنطقة ينتشر بها األلغام كونها منطقة اشتباكات، االمر الذي أدى 

 إلى قضاء عدد من سكان البلدة.

عائلة فلسطينية نظرًا للقتال الدائم بين الفصائل وتنظيم  15بلدة حيط تضم  وأشار مراسلنا إلى أن
 "داعش".

كما يعاني األهالي من أوضاع معيشية قاسية نظرًا لمحاولة التنظيم فرض حصار على المنطقة 
 في سعي منه للسيطرة عليها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد وانتشار البطالة وقلة الموارد المالية.



 

إلى ذلك أظهرت صور نشرها تنظيم داعش على موقعه الرسمي قيام جهاز الحسبة التابع للتنظيم 
 في مخيم اليرموك بإتالف المنكرات حسب تعبيرهم. 

حملة اعتقاالت احتجز خاللها عددًا من أبناء  2016في السياق كان تنظيم الدولة قد شن في عام 
، ما يقارب 2016/  7 /28العامة، حيث احتجز يوم مخيم اليرموك، بتهمة التدخين في األماكن 

خمسين مدنيًا من أبناء المخيم بتهمة التدخين في األماكن العامة، كما قام التنظيم باحتجاز كل من 
 «.يقوم بإلقاء القبض عليه وهو يدخن لمدة أكثرها خمسة أيام وأقلها يوم واحد

ت بحق المدنيين الموجودين داخل المخيم، وذلك ُيشار أن "داعش" قام بارتكاب العديد من االنتهاكا
 .2015ابريل /  –نيسان  /1بعد سيطرة التنظيم على مخيم اليرموك يوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

في غضون ذلك بدأت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهالل األحمر 
فلسطينيين بريف الفلسطيني، أنشطة "األسبوع الطبي السابع" في مخيم خان الشيح لالجئين ال

 دمشق.

داخلية  -قلبية  -وقالت الهيئة إن برنامج أنشطة األسبوع الطبي متضمنة عيادات )صحة عامة 
( أطباء لعالج المرضى، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين بلغ  6وبمشاركة )  ورضع(أطفال  -
 ( مريضًا شملتهم خدمة الفحص الطبي وتقديم الدواء المجاني.171)



 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  25سورية إحصائيات وأرقام حتى فلسطينيو 

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

 ( امرأة.105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1643• )

القيادة العامة على مخّيم اليرموك يدخل  –امي ومجموعات الجبهة الشعبية حصار الجيش النظ• 
 ( على التوالي.1592يومه )

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

( 1169 وعن مخّيم اليرموك منذ )( يوماً 1329انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر )• 
 يومًا.

% 80( يومًا، ودمار أكثر من 428يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )• 
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا. 

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 
( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31نيين في لبنان بحوالي )عدد الالجئين الفلسطي

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


