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المقدمـــة
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8

 الفصل األول
 اإلحصاءات اإلجمالية 

للفترة الزمنية 2011 – يونيو 2016

بني. ما. ق�صوا. الذين. الفل�صطينيني. لل�صحايا. التف�صيلية. الإح�صاءات. ـ. الأول. 	 الباب.
2011.– يونيو.2016.

	 الباب.الثاين.ـ.الإح�صاءات.التف�صيلية.للمعتقلني.الفل�صطينيني.يف.ال�صجون.ال�صورية.
ما.بني.2011.– يونيو.2016.

يونيو. رين.الفل�صطينيني.ما.بني.2011.–	  .الإح�صاءات.التف�صيلية.للمهجَّ الباب.الثالثـ.
.2016
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 الباب األول
 اإلحصاءات التفصيلية للضحايا الفلسطينيين الذين قضوا 

ما بين 2011 – يونيو 2016

	 مقارنة.عامة
	 ال�صحايا.ح�صب.اجلن�س

	 ال�صحايا.الأطفال
	 ال�صحايا.الفل�صطينيون.امل�صلحون
ع.ال�صحايا.ح�صب.بلد.الوفاة 	 توزُّ

ع.ال�صحايا.ح�صب.املحافظات.ال�صورية 	 توزُّ
ع.ال�صحايا.ح�صب.املخيمات.والتجمعات.الفل�صطينية.يف.�صورية 	 توزُّ

ع.ال�صحايا.ح�صب.الأ�صباب.التي.اأدت.اإىل.وفاتهم	  توزُّ
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	•مقارنة.عامة.لالإح�صاءات.الإجمالية.لل�صحايا.الفل�صطينيين.الذين.ق�صوا.خالل.
الفترة.2011.– يونيو.2016:.

ل.في.عام.)2013(.الن�صبة.الكبرى.من.ال�صحايا.الفل�صطينيين.الذين.ق�صوا.في.�صورية،. �ُصجِّ
حيث.بلغ.عدد.ال�صحايا.في.ذلك.العام.وحده.)1015(.�صحية.

يو�صح.الجدول.الآتي.التعداد.ال�صنوي.لل�صحايا.الذين.ق�صوا.ب�صبب.الحرب.في.�صورية.

ال�صكل.)1(

المح�صلة 2016 2015 2014 2013 2012 2011 العام

3275 173 502 724 1015 776 85 .عدد
ال�صحايا
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. – يونيو.2016	• ع.ال�صحايا.الفل�صطينيين.الذين.ق�صوا.خالل.الفترة.2011. توزُّ
ح�صب.الجن�س:.

ال�صكل.)2(

الن�صبة.المئوية العدد الجن�س

%86 2826 ذكور
%14 449 اإناث
%100 3275 المجموع

: ال�صحايا.الأطفال.الذين.ق�صوا.خالل.الفترة.2011.– يونيو.2016	•
اإثر. ق�صوا. الذين. الفل�صطينيين. الأطفال. من. �صحايا. .)209( ت�صنيف. الر�صد. فريق. ا�صتطاع.
الحرب.في.�صورية،.اأي.ما.ن�صبته.)6.38%(.من.اإجمالي.عدد.ال�صحايا،.فيما.ت�صير.اإلى.اأّن.من.
المتوقع.اأن.يكون.العدد.اأكبر.من.ذلك،.ب�صبب.عدم.توافر.تفا�صيل.العمر.لعدد.كبير.من.ال�صحايا.

قين.الذين.ُيعتَقد.اأن.بينهم.اأطفاًل. الموثَّ
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يونيو. •	 – .2011 الفترة. ق�صوا.خالل. الذين. الم�صلحون. الفل�صطينيون. ال�صحايا.
:2016

فيها. �صارك. التي. الحالت. من. العديد. �صورية. فل�صطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. وثقت.

اإجبارياً.في.بع�س.الحالت،.كما.هو. اأحد.الأطراف،.وقد.كان. اإلى.جانب. فل�صطينيون.بالقتال.

اإلى.جانب.قوات. القتال. اأُجِبروا.على. الذين. الفل�صطيني،. التحرير. الو�صع.مع.مجندي.جي�س.

اإلى.جانب.الميلي�صيات.الفل�صطينية. النظام.ال�صوري،.واختيارياً.في.بع�س.الحالت،.كالقتال.

القد�س. ولواء. العامة،. القيادة.  – ال�صعبية. كالجبهة. ال�صوري،. النظام. على. المح�صوبة.

ال�صورية. المعار�صة. مجموعات. جانب. اإلى. القتال. حالت. بع�س. اإلى. بالإ�صافة. الفل�صطيني،.
الم�صلحة.

 – ال�صعبية. والجبهة. الفل�صطيني،. التحرير. جي�س. �صحايا. باإح�صاءات. قائمة. ياأتي. ما. وفي.
القيادة.العامة،.ولجان.�صعبية.مح�صوبة.على.النظام،.وال�صحايا.الذين.ق�صوا.اأثناء.قتالهم.اإلى.
جانب.ف�صائل.المعار�صة،.حيث.ت�صكل.ن�صبة.الم�صلحين.)13.4%(.من.مجمل.ال�صحايا،.فيما.

ي�صكل.المدنيون.)86.5%(.من.اإجمالي.ال�صحايا.
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توثيقها،. من. العمل. مجموعة. تمكنت. التي. الإح�صاءات. هي. الآتية. الإح�صاءات. اأّن. ُيذَكر.

اإلى.جانب. قاتلوا. الذين. بال�صحايا. يتعلق. ما. في. اأكبر.من.ذلك،.خ�صو�صاً. الأرقام. تكون. وقد.

اأبنائهم،.خوفاً.من.العتقال. مجموعات.المعار�صة.ال�صورية،.حيث.يتكتم.ذووهم.على.انتماء.
والمالحقة.من.قبل.النظام.ال�صوري.

.العدد
الكلي

.مجموعات
المعار�صة

.فتح
النتفا�صة

.لواء
القد�س

.دفاع.وطني
.ومجموعات

مقربة.من.النظام

.الجبهة
.ال�صعبية
.– القيادة
العامة

.جي�س
.التحرير
الفل�صطيني

الجهة

436 13 24 53 93 93 160 العدد

بلد. ح�صب. . •	2016 يونيو.  – .2011 الفترة. خالل. ق�صوا. الذين. ال�صحايا. ع. توزُّ
الوفاة:

لم.يقت�صر.عمل.فريق.الر�صد.والتوثيق.في.مجموعة.العمل.

من.اأجل.فل�صطينيي.�صورية.على.ر�صد.ال�صحايا.من.الالجئين.

بل. فقط،. �صورية. في. ق�صوا. الذين. ال�صوريين. الفل�صطينيين.

الفل�صطينيين.ال�صوريين. حاول.قدر.الإمكان.ر�صد.ال�صحايا.

الذين.ق�صوا.على.طريق.الهجرة.نحو.اأوروبا،.وفي.مخيمات.

اللجوء.في.لبنان.والأردن.وتركيا،.حيث.بلغ.عدد.ال�صحايا.

)81(.�صحية.توزعوا.على.اأكثر.من.)12(.بلدًا،.حيث.�صجلت.
م�صر.وليبيا.الن�صبة.الأكبر.من.ال�صحايا.

حوادث. من. العديد. هناك. اأن. اإلى. الإ�صارة. تجدر. وهنا.

الغرق.التي.لم.تتمكن.مجموعة.العمل.من.توثيق.�صحاياها،.

والتمثيلية. اللوج�صتية. الإمكانات. توافر. عدم. ب�صبب. وذلك.

الذين. ال�صحايا. �صور. اأو. اأ�صماء. اإلى. للو�صول. القانونية.
توجد.جثامينهم.غالباً.في.اإيطاليا.وجوارها.

17 ليبيا
15 م�صر
12 لبنان
12 تركيا
8 اليونان
6 مالطا
3 اإيطاليا
3 فل�صطين
2 األمانيا
1 مقدونيا
1 ال�صويد
1 قبر�س
81 العدد.الجمالي
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ح�صب. . •	2016 يونيو.  – .2011 الفترة. خالل. ق�صوا. الذين. ال�صحايا. ع. توزُّ
المحافظات.ال�صورية:

منها. متعددة،. ت�صنيفات. �صمن. ت�صنيفهم. على. لل�صحايا. توثيقها. في. »المجموعة«. اعتمدت.
ال�صحايا.الذين.ق�صوا.خارج.�صورية،.وال�صحايا.الذين.ق�صوا.داخل.�صورية.

وت�صير.اإح�صاءات.»المجموعة«.اإلى.اأّن.عدد.ال�صحايا.الذين.ق�صوا.داخل.�صورية.هو.)3194(.

لت.في.دم�صق.وريفها.الن�صبة.الأكبر.من. من.اأ�صل.)3275(.�صحية.جرى.توثيقهم،.حيث.�ُصجِّ

بدم�صق. مخيماتهم. في. الفل�صطينيين. لالجئين. الب�صرية. الكتلة. تركز. ب�صبب. وذلك. ال�صحايا،.
وريفها.

العدد مكان.الوفاة
1163 دم�صق
786 ريف.دم�صق
514 مناطق.غير.معروفة.داخل.�صورية)1(
335 درعا
193 حلب
69 حم�س
31 القنيطرة
31 حماه
23 اإدلب
20 الالذقية
16 ال�صويداء
13 الح�صكة،.الرقة،.دير.الزور

3194 اإجمالّي.ال�صحايا.الفل�صطينيين.داخل.�صورية

)1(.معظمهم.ق�سوا.تحت.التعذيب.في.�سجون.واأفرع.النظام.ال�سوري،.ولم.ُيعَرف.ا�سم.الفرع.ومكانه.بالتحديد.
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ال�صكل.)4(

.ح�صب.المخيمات. ع.ال�صحايا.الذين.ق�صوا.خالل.الفترة.2011.– يونيو.2016	• توزُّ
والتجمعات.الفل�صطينية.في.�صورية:

كما.ُذكر.في.الإح�صاءات.ال�صابقة،.فقد.اعتمد.فريق.الر�صد.والتوثيق.في.مجموعة.العمل.من.

اعتمدها. التي. الت�صنيفات. ومن. عمله،. في. الت�صنيفات. من. العديد. �صورية،. فل�صطينيي. اأجل.

الفريق.ت�صنيف.ال�صحايا.ح�صب.المخيمات.والتجمعات.الفل�صطينية.في.�صورية،.التي.بلغ.عدد.
�صحاياها.)1798(.�صحية،.ا�صُتهدفوا.مبا�صرًة.داخل.تلك.المخيمات.والتجمعات.

لأنه. وذلك. ال�صحايا،. قائمة. يت�صدر. دم�صق. في. اليرموك. مخيم. اأن. اإلى. الإح�صاءات. وت�صير.

كان.�صاحة.للعديد.من.المعارك،.حيث.ا�صتهدفته.القوات.النظامية.مبا�صرًة.بعدد.من.البراميل.

د.فر�صه.عليه. المتفجرة.وقذائف.الهاون.وال�صواريخ..اإ�صافًة.اإلى.خ�صوع.المخيم.لح�صار.م�صدَّ
عنا�صر.الجي�س.النظامي.ومجموعات.الجبهة.ال�صعبية.ــ.القيادة.العامة.

ووّثقت.»المجموعة«.اأي�صاً.حالت.الإعدام.التي.نفذتها.تنظيمات.مت�صددة،.مثل.داع�س.وجبهة.
الن�صرة.اللذين.�صيطرا.على.المخيم.منذ.مطلع.اأبريل/ني�صان.2015..
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العدد مكان.الوفاة
1038 مخيم.اليرموك
202 مخيم.درعا
94 مخيم.الح�صينية.في.ريف.دم�صق
114 مخيم.خان.ال�صيح.في.ريف.دم�صق
85 مخيم.ال�صيدة.زينب.في.ريف.دم�صق
51 مخيم.النيرب.في.حلب
50 مخيم.ال�صبينة.في.ريف.دم�صق
42 مخيم.حندرات.في.حلب
31 تجمع.المزيريب.في.درعا
25 مخيم.جرمانا.في.ريف.دم�صق
22 مخيم.العائدين.في.حم�س
20 مخيم.العائدين.في.حماه
10 مخيم.خان.دنون.في.ريف.دم�صق
7 مخيم.الرمل.في.الالذقية
6 تجّمع.الذيابية.في.ريف.دم�صق
1 تجمع.ركن.الدين.بدم�صق

1798 المجموع



17

ال�صكل.)5(

.ح�صب.الأ�صباب. ع.ال�صحايا.الذين.ق�صوا.خالل.الفترة.2011.– يونيو.2016	• توزُّ
التي.اأدت.اإلى.وفاتهم:

اأ�صباب.متعددة.كانت.وراء.ق�صاء.)3275(.لجئاً.فل�صطينياً.ب�صبب.الحرب.في.�صورية،.كان.

التعذيب.في. الموت.تحت. اأب�صعها. كان. لكن. ال�صتباكات،. تلته. المبا�صر.في.مقدمتها،. الق�صف.

اأثناء. التعذيب. المعتقالت،.حيث.تمكنت.»المجموعة«.من.توثيق.)445(.لجئاً.ق�صوا.تحت.

ُوثِّق.حتى.الآن،. العدد.الحقيقي.قد.يكون.�صعف.ما. اأن. اعتقالهم..ويوؤكد.فريق.»المجموعة«.

وذلك.ب�صبب.تكّتم.الأفرع.الأمنية.في.�صورية.على.م�صير.المعتقلين.لديها..هذا.من.جهة،.ومن.

اأخرى.اإحجام.العديد.من.عوائل.ال�صحايا.عن.الإف�صاح.عن.�صحاياها،.وذلك.خوفاً.من. جهة.
�س.اأفراد.اآخرين.من.العائلة.لالعتقال. المالحقة.اأو.تعرُّ
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العدد كيفية.الوفاة
1089 ق�صف
751 طلق.ناري
445 تحت.التعذيب
295 ر�صا�س.قنا�س
187 �صحايا.الح�صار
127 تفجير
84 اإعدام.ميداني
77 مجهول
50 غرق
43 خطف.ثم.قتل
27 ر�صا�س.الحتالل.ال�صهيوني
22 اإعدام
78 اأ�صباب.اأخرى.)قتل.بال�صالح.الأبي�س،.حرق،.انهيار.مباٍن...(
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 الباب الثاني 
اإلحصاءات التفصيلية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون 

السورية ما بين 2011 - يونيو 2016

	 ح�صب.اجلن�س
	 ح�صب.املحافظات.ال�صورية

	 ح�صب.املخيمات.والتجمعات.الفل�صطينية.يف.�صورية
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	•الإح�صاءات.الإجمالية.للمعتقلين.الفل�صطينيين.في.�صورية:.
توثيق. �صورية. فل�صطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. في. والتوثيق. الر�صد. فريق. ا�صتطاع.
)1088(.معتقاًل.فل�صطينياً.في.ال�صجون.ال�صورية،.فيما.يتوقع.اأن.يكون.العدد.الحقيقي.اأكبر.
من.الرقم.المذكور،.وذلك.لأ�صباب.متعددة،.اأبرزها.عدم.اإف�صاح.الأفرع.الأمنية.والمخابراتية.
ال�صورية.عن.اأ�صماء.المعتقلين.لديها،.ي�صاف.اإلى.ذلك.خوف.ذوي.المعتقلين.من.الإف�صاح.عن.
حالت.العتقال.التي.طاولت.اأحد.اأقربائهم،.وذلك.ب�صبب.خوفهم.على.حياة.المعتقل.من.جهة،.

وخوفاً.من.المالحقة.من.جهة.اأخرى.

. ع.المعتقلين.الفل�صطينيين.الذين.اعتقلوا.خالل.الفترة.2011.– يونيو.2016	• توزُّ
ح�صب.الجن�س:.

ال�صجون. في. فل�صطينياً. معتقاًل. .)1088( �صورية. فل�صطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. وثقت.
ال�صورية،.حيث.�صكلت.الن�صاء.ن�صبة.)7%(.منهم،.فيما.بلغت.ن�صبة.الذكور.نحو.)%93(.

ال�صكل.)7(
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الن�صبة العدد الجن�س
%93 1013 الرجال
%7 75 الن�صاء
%100 1088 المجموع

.ح�صب. الفترة.2011.-2016/3	• اعُتقلوا.خالل. الذين. الفل�صطينيين. المعتقلين. ع. توزُّ
المخيمات.والتجمعات.الفل�صطينية.في.�صورية:

تجمع. اأن. الإمكان. قدر. حاولْت. �صورية،. في. المعتقلين. لتوزيع. »المجموعة«. ر�صد. خالل.

»المجموعة«. فريق. �صّنف. ال�صحايا،. �صكن. اأماكن. على. وبالعتماد. ال�صخ�صية.. معلوماتهم.

ال�صحايا. توزيع. الآتي. الجدول. في. يظهر. فيما. �صورية،. في. �صكنهم. مناطق. المعتقلين.ح�صب.
ح�صب.اأماكن.العتقال.

%24.40 212 مخيم.العائدين.-.حم�س
%16.69 145 مخيم.اليرموك
%12.54 109 مخيم.خان.ال�صيح
%10.01 87 مخيم.النيرب.حلب
%8.98 78 .مخيم.الرمل.في.الالذقية
%6.10 53 .مخيم.العائدين.-.حماه
%4.03 35 .مخيم.درعا
%3.80 33 مخيم.ال�صيدة.زينب
%3.68 32 مخيم.حندرات.-.حلب
%3.68 32 .مخيم.الح�صينية
%2.99 26 .مخيم.ال�صبينة
%1.27 11 تجمع.المزيريب
%1.04 9 مخيم.جرمانا
%0.81 7 مخيم.خان.دنون
%100.00 869 المجموع
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 الباب الثالث
رين الفلسطينيين  اإلحصاءات التفصيلية للمهجَّ

 

بين 6 ــ 2011 /2016
	 الالجئون.الفل�صطينيون.ال�صوريون.يف.البلدان.العربية.وتركيا

	 الالجئون.الفل�صطينيون.ال�صوريون.يف.اأوروبا
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اإلى. الذين.نزحوا.عن.مخيماتهم.ومنازلهم. الفل�صطينيين. ع.العام.لالجئين. 	•التوزُّ
البلدان.المجاورة.وبع�س.البلدان.الأوروبية:.

بدايًة.تجدر.الإ�صارة.اإلى.اأنه.ل.توجد.اأي.جهة.ر�صمية.فل�صطينية.اأو.دولية.تعمل.على.توثيق.

روا.اإلى.خارج.�صورية.خالل.�صنوات.الحرب. اأعداد.الالجئين.الفل�صطينيين.ال�صوريين.الذين.ُهجِّ

الخم�س.الما�صية..اإل.اأن.فريق.الر�صد.والتوثيق.في.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�صطينيي.�صورية،.

عمل.على.جمع.الإح�صاءات.والتقارير.والأرقام.المن�صورة.والمتفرقة.ال�صادرة.عن.العديد.من.

على. اعتماده. اإلى. بالإ�صافة. �صورية،. فل�صطينيو. اإليها. لجاأ. التي. الدول. في. المحلية. الم�صادر.

م�صح.ميداني.قامت.به.لجان.اأهلية.بالتن�صيق.مع.»المجموعة«..وبعد.تقاطع.العديد.من.الأرقام،.

الفل�صطينيين. الالجئين. اإلى.عدد. ت�صير. ر�صمية. غير. تقريبية. اأرقام. اإلى. »المجموعة«. و�صلت.
ال�صوريين.في.بع�س.الدول.العربية،.والالجئين.الذين.و�صلوا.اإلى.اأوروبا.

ال�صكل.)9(



25

	•الالجئون.الفل�صطينيون.ال�صوريون.في.البلدان.العربية.وتركيا:.
ت�صير.الإح�صاءات.التي.ح�صلت.عليها.مجموعة.العمل.من.اأكثر.من.م�صدر،.من.�صمنها.تقارير.
وكالة.غوث.وت�صغيل.الالجئين.الفل�صطينيين.»الأونروا«.اإلى.اأن.عدد.الالجئين.الفل�صطينيين.

حتى.نهاية.مار�س/اآذار.2016.هو.كالآتي:.
لبنان،. في. �صوري. فل�صطيني. لجئ. .)42،500( الأردن،. في. فل�صطيني. لجئ. .)15500(
)6000(.لجئ.فل�صطيني.�صوري.في.م�صر،.)1000(.فل�صطيني.�صوري.في.قطاع.غزة..فيما.
ت�صير.اإح�صاءات.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�صطينيي.�صورية.اإلى.اأن.)6000-8000(.لجئ.

فل�صطيني.موجودون.في.تركيا.
العدد المكان

79206 اأوروبا
42500 لبنان
15500 الأردن
8000 تركيا
6000 م�صر
1000 قطاع.غزة

ال�صكل.)10(
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	•الالجئون.الفل�صطينيون.ال�صوريون.في.اأوروبا:.
عدد. اأن. اإلى. �صورية. فل�صطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. ن�صرتها. التي. الإح�صاءات. ت�صير.
الالجئين.الفل�صطينيين.ال�صوريين.الذي.لجاأوا.اإلى.التحاد.الأوروبي.خالل.الفترة.من.بداية.
بناًء. وذلك. لجئين،. .)71،206( بلغ. .)2015( الأول. دي�صمبر/كانون. وحتى. .)2011( عام.
ل�صوؤون. المتحدة. لالأمم. ال�صامية. المفو�صية. عن. ال�صادرة. الإح�صاءات. من. عدد. متابعة. على.
UNHCR،.والوكالة.الأوروبية.لإدارة.التعاون.العملياتي.في.الحدود.الخارجية. الالجئين.
للدول.الأع�صاء.في.التحاد.الأوروبي.)فرونتك�س(،.وبع�س.الإح�صاءات.ال�صادرة.عن.التحاد.

الأوروبي.والمتعلقة.باإح�صاء.الالجئين.اإلى.اأوروبا.
ما.يقارب.)2465(.لجئاً.فل�صطينياً.من.�صورية.و�صلوا.اإلى.اأوروبا.خالل.عام.)2011(،.فيما.
عام. في. )9620(.لجئاً. اإلى. العدد. ارتفع. فيما. .،)2012( عام. اآخرون.خالل. .)3513( و�صل.
اإلى.)13902(.لجئ،.وذلك.بناًء.على. )2013(،.وا�صتمر.بالرتفاع.في.عام.)2014(.لي�صل.

اإح�صاءات.المفو�صية.
اأما.في.ما.يتعلق.باإح�صاءات.عام.)2015(،.وب�صبب.ال�صطرابات.الكبيرة.والأعداد.المتفاوتة.
اإح�صاءات. العتماد.على. كان. فقد. اللجوء،. اإجراءات. من. بعد. تنتِه. ولم. اأوروبا،. التي.دخلت.
في. الأع�صاء. للدول. الخارجية. الحدود. في. العملياتي. التعاون. لإدارة. الأوروبية. الوكالة.
اأعداد. اأن. اإلى. الثاني. الربعي. تقريرها. خالل. اأ�صارت. التي. )فرونتك�س(،. الأوروبي. التحاد.
الالجئين.القادمين.من.�صورية.اإلى.اأوروبا.ارتفعت.ثالثة.اأ�صعاف.تقريباً،.فبالإمكان.تقدير.اأن.

عدد.فل�صطينيي.�صورية.الذين.و�صلوا.حتى.نهاية.عام.2015،.هو.)41،706(.لجئين.
عن. الدولية. الجهات. معظم. توقف. ُيالحظ. .،)2016( عام. من. الأول. بالن�صف. يتعلق. ما. وفي.
اإ�صدار.تقاريرها.الدورية.المتعلقة.بهذا.المو�صوع،.وخ�صو�صاً.مفو�صية.الالجئين،.والوكالة.
التحاد. في. الأع�صاء. للدول. الخارجية. الحدود. في. العملياتي. التعاون. لإدارة. الأوروبية.
اأخذنا.في.العتبار.ا�صتمرار.و�صول.الالجئين.قبل.توقيع. اإن. اأنه. اإل. الأوروبي.)فرونتك�س(..
يناير،. الثاني/. كانون. ل�صهري. العدد. يكون. الالجئين،. بخ�صو�س. الأوروبي. التركي. التفاق.
�صباط/فبراير.بنف�س.العدد.المقدر،.فيكون.العدد.التقريبي.من.تقاطع.اإح�صاءات.العامة.بنحو.
)8000(.لجئ.فل�صطيني،.فيما.كان.للفترة.من.مار�س/اآذار.وحتى.حزيران/يناير.ل.يزيد.على.
)1000(.لجئ،.ما.يجعل.العدد.الإجمالي.لالجئين.الفل�صطينيين.ال�صوريين.الذين.و�صلوا.اإلى.
اأوروبا.في.الفترة.2011.-.يناير.2016،.ي�صل.اإلى.)79206(،.مع.التاأكيد.اأن.الرقم.تقديري،.
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دون.ح�صبان.عدد.الالجئين.العالقين.في.اليونان،.وذلك.ب�صبب.الغياب.التام.لأّي.اإح�صاءات.
تتعلق.باأعدادهم.

2016 2015 2014 2013 2012 2011

8.000 41.706 13902 9620 3513 2465

79206 العدد.الإجمالي

.ال�صكل.)11(

ُي�صار.اإلى.اأّن.البحث.عن.عدد.الالجئين.الفل�صطينيين.ال�صوريين.الذين.و�صلوا.اإلى.اأوروبا.تطّلب.

جهدًا.كبيرًا،.خ�صو�صاً.مع.غياب.الم�صادر.الر�صمية.الفل�صطينية،.حيث.يتطلب.الح�صول.عليها.

البحث.في.اأر�صيف.اإح�صاءات.التحاد.الأوروبي.والمفو�صية.العامة.لالأمم.المتحدة.ل�صوؤون.

الالجئين،.والعمل.عليها.في.محاولة.للح�صول.على.العدد.الأقرب.للدقة.لفل�صطينيي.�صورية،.

حيث.ُي�صنَّفون.غالباً.�صمن.فئة.»Stateless«.التي.ت�صم.اأعدادًا.اأخرى.من.الالجئين.الأكراد.
ر.ن�صبتهم.بنحو.%16. والكويتيين.)البدون(.وال�صوماليين،.وُتَقدَّ
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 الفصل الثاني
اإلحصاءات التفصيلية خالل الربع الثاني لعام 2016

خالل. ق�صوا. الذين. الفل�صطينيني. لل�صحايا. التف�صيلية. الإح�صاءات. ـ. الأول. 	 الباب.
الربع.الثاين.من.عام.2016

	 الباب.الثاين.ـ.الإح�صاءات.التف�صيلية.للمعتقلني.الفل�صطينيني.يف.ال�صجون.ال�صورية.
خالل.الربع.الثاين.من.عام.2016
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 الباب األول 
اإلحصاءات التفصيلية للضحايا الفلسطينيين الذين قضوا 

خالل الربع الثاني من عام 2016
	 مقارنة.عامة

	 ال�صحايا.ح�صب.اجلن�س
	 ال�صحايا.الأطفال

	 ال�صحايا.الفل�صطينيون.الع�صكريون
ع.ال�صحايا.ح�صب.بلد.الوفاة 	 توزُّ

ع.ال�صحايا.ح�صب.املحافظات.ال�صورية 	 توزُّ
ع.ال�صحايا.ح�صب.املخيمات.والتجمعات.الفل�صطينية.يف.�صورية 	 توزُّ

ع.ال�صحايا.ح�صب.الأ�صباب.التي.اأدت.اإىل.وفاتهم 	 توزُّ
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	•مقارنة.عامة.لالإح�صاءات.الإجمالية.لل�صحايا.الفل�صطينيين.الذين.ق�صوا.خالل.
الربع.الثاني.من.عام.2016:.

الثاني.من.عام.)2016(.�صقوط.)84(.�صحية،.حيث.�صجل.�صهر.حزيران/يونيو. الربع. �صهد.
ل.في.�صهر.ني�صان/ ل.فيه.�صقوط.)36(.�صحية،.فيما.�ُصجِّ الح�صيلة.الأكبر.من.ال�صحايا،.اإذ.�ُصجِّ

َل.في.�صهر.اأيار/مايو.�صقوط.)27(.�صحية. اأبريل.ق�صاء.)21(.لجئاً،.فيما.�ُصجِّ

ال�صكل.)12(
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.) ع.ال�صحايا.الفل�صطينيين.الذين.ق�صوا.خالل.الربع.الثاني.من.عام.)2016	• توزُّ
ح�صب.الجن�س:.

الن�صبة العدد الجن�س

%73.33 79 الذكور

%26.67 5 الإناث

%100.00 84 المجموع

.ال�صكل.)13(

:) ال�صحايا.الأطفال.الذين.ق�صوا.خالل.الربع.الثاني.من.عام.)2016	•
بلغ.عدد.الأطفال.الذين.ق�صوا.خالل.الربع.الثاني.من.عام.2016.)10(.اأطفال،.ويجدر.التاأكد.
الباحثون.في.»المجموعة«.من. اأكبر.من.ذلك،.حيث.يعاني. الحقيقي.هو. العدد. اأن. ثانية. مرة.
تفا�صيل. �صمنها. ومن. ال�صحايا،. من. لعدد. الخا�صة. البيانات. جميع. على. الح�صول. �صعوبة.

العمر.
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. ع.ال�صحايا.الذين.ق�صوا.خالل.الربع.الثاني.من.عام.)2016(.ح�صب.المحافظات	• توزُّ
ال�صورية:

.،)84( �صورية.هو. داخل. ق�صوا. الذين. ال�صحايا. عدد. اأن. اإلى. »المجموعة«. اإح�صاءات. ت�صير.

ل.في.دم�صق.وريفها.الن�صبة.الأكبر.من.ال�صحايا،.وذلك.ب�صبب.تركز.الكتلة.الب�صرية. حيث.�ُصجِّ
لالجئين.الفل�صطينيين.في.مخيماتهم.بدم�صق.وريفها.

العدد مكان.الوفاة
36 ريف.دم�صق
18 دم�صق
12 حلب
7 درعا
7 غير.معروف)1(
4 الرقة.ودير.الزور
84 المجموع

)1(.معظمهم.ق�سوا.تحت.التعذيب.في.�سجون.النظام.ال�سوري.واأفرعه،.ولم.ُيعَرف.ا�سم.الفرع.ومكانه.بالتحديد.
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(.ح�صب.المخيمات. ع.ال�صحايا.الذين.ق�صوا.خالل.الربع.الثاني.من.عام.)2016	• توزُّ
والتجمعات.الفل�صطينية.في.�صورية:

ت�صير.الإح�صاءات.اإلى.اأن.مخيم.ال�صيدة.زينب.في.ريف.دم�صق.يت�صدر.قائمة.ال�صحايا،.وذلك.
ب�صبب.انفجار.�صيارة.مفخخة.ا�صتهدف.اأحد.الأ�صواق.المجاورة.للمخيم.

العدد مكان.الوفاة
41 مخيم.ال�صيدة.زينب
3 مخيم.اليرموك
1 مخيم.درعا
1 مخيم.خان.ال�صيح

46 المجموع

(.ح�صب.الأ�صباب. ع.ال�صحايا.الذين.ق�صوا.خالل.الربع.الثاني.من.عام.)2016	• توزُّ
التي.اأدت.اإلى.وفاتهم:

اأ�صباب.متعددة.كانت.وراء.ق�صاء.)84(.لجئاً.فل�صطينياً.ب�صبب.الحرب.في.�صورية،.كان.اأبرزها.
تفجيرات.ال�صيارات.المفخخة.في.حّي.ال�صيدة.زينب.بريف.دم�صق.

العدد كيفية.الوفاة

33 طلق.ناري

27 ق�صف

9 ر�صا�س.قنا�س

7 تحت.التعذيب

6 تفجير

1 اغتيال

1 �صحايا.الح�صار

84 المجموع
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 الفصل الثالث
الخالصـــة

في. والإح�صاء. التوثيق. فريق. تمّكن. التي. هي. ال�صابقة. الإح�صاءات. اأن. اإلى. الإ�صارة. تجدر.

»مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�صطينيي.�صورية«.من.جمعها،.حيث.اإن.الأرقام.مر�صحة.لالزدياد.

ب�صبب.الأو�صاع.المتوترة.هناك.التي.تحول.دون.توثيق.جميع.الحالت،.حيث.ُيحجم.العديد.من.

الأهالي.عن.التوا�صل.مع.الجهات.الحقوقية.خ�صية.تعر�صهم.لم�صايقات..كذلك.تحول.�صعوبة.
التحرك.والت�صالت.في.كثير.من.الأحيان.دون.جمع.المعلومات.الكافية.عن.ال�صحايا.

بالإ�صافة.اإلى.اأن.هناك.عددًا.كبيرًا.من.المفقودين.الذين.ُفقدت.اآثارهم.خالل.كارثة.غرق.اأحد.

»مراكب.الموت«.في.البحر.المتو�صط.مطلع.ت�صرين.الأول/اأكتوبر.2013،.حيث.بقي.المئات.
من.الالجئين.الفل�صطينيين.ال�صوريين.الذين.كانوا.على.متنه.في.عداد.المفقودين.

ومن.جانب.اآخر،.تجب.الإ�صارة.اإلى.اأّن.معظم.الأ�صباب.التي.اأدت.اإلى.وقوع.)3275(.�صحية.

بين. للق�صف. تتعر�س. تزال. ل. الفل�صطينية. المخيمات. من. فالعديد. قائمة،. تزال. ل. فل�صطينية.
الحين.والآخر،.اإ�صافة.اإلى.ا�صتمرار.الح�صار.الم�صدد.على.مخيم.اليرموك.

.بتوثيق.اإح�صاءات.ال�صحايا.الفل�صطينيين. اإلى.ذلك،.توؤكد.»المجموعة«.اأّن.هذا.التقرير.معنيٌّ

الالجئين.في.�صورية.منذ.بداية.الأحداث.حتى.نهاية.�صهر.يونيو/.حزيران.2016،.وهو.غير.
معنّي.بتحديد.هوية.الفاعل.مبا�صرًة.




