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مقدمـــة

�لتي. للحرب،. �لباهظة. �ل�سريبة. تدفع. �سورية. في. �لفل�سطينية. و�لتجمعات. �لمخيمات. تز�ل. ل.

نظرً�. خ�سو�ساً. �لفل�سطينيين. و�لالجئين. عموماً،. �ل�سوري. �ل�سعب. ومقدر�ت. طاقات. ��ستنزفت.

له�سا�سة.�أو�ساعهم.�لقت�سادية،.وحالة.�لن�سطار.�لتي.�أ�سابتهم.على.كل.�لم�ستويات.�لقت�سادية.
و�لمعي�سية.و�ل�سحية.و�لتعليمية.وغيرها..

منذ. فل�سطينياً. لجئاً. .)3521( �سقوط. �سورية. فل�سطينيي. �أجل. من. �لعمل. مجموعة. �أح�ست. لقد.

�ندلع.�لثورة.�ل�سورية.في.�آذ�ر-.مار�س./2011.ولغاية.حزير�ن.– يونيو.2017،.د�خل.�سورية.

نتيجة.�لأعمال.�لقتالية.�أو.�لح�سار.�أو.�لتعذيب.حتى.�لموت.د�خل.�ل�سجون.و�لمعتقالت،.�أو.خارج.
�سورية.على.دروب.�لهجرة.�أو.دول.�ل�ستات.�لجديد..

يتناول.�لتقرير.�لإح�سائيات.�لإجمالية.لل�سحايا.و�لمعتقلين.�لفل�سطينيين.من.خالل.ثالثة.ف�سول.

و�لمعتقلين. لل�سحايا. �لإجمالية. �لإح�سائيات. �لأول. �لف�سل. تناول. فقد. مباحث،. وعدة. رئي�سة.

�لفل�سطينيين.منذ.�ندلع.�لثورة.�ل�سورية.في.�آذ�ر-.مار�س.2011.ولغاية.حزير�ن.– يونيو.2017،.

�أما.�لف�سل.�لثاني.فقد.عر�س.�لإح�سائيات.�لمتعلقة.ب�سحايا.�لن�سف.�لأول.من.2017.��ستكماًل.لما.

بد�أ.في.ق�سم.�لدر��سات.و�لتقارير.�لخا�سة.من.ن�سر.تقاريَر.�إح�سائيٍة،.�أما.�لف�سل.�لثالث.فقد.ت�سمن.
�إح�سائيات.�لالجئين.�لفل�سطينيين.في.دول.جو�ر.�سورية.و�لتحاد.�لأوروبي..

بال�ساأن. و�لمهتمين. للباحثين. �لمعلومات. عر�س. في. و�لمو�سوعية. �لحيادية. �لتقرير. ويعتمد.

�لعامة. �لأعد�د. �إلى. ت�سير. بيانية. ومخططات. جد�ول. �إدر�ج. خالل. من. �ل�سوري،. �لفل�سطيني.

لل�سحايا.و�لمعتقلين.من.حيث.�لتوزع.�لزماني.و�لمكاني،.و�لجن�س،.و�ل�سريحة.�لعمرية،.و�ل�سفة.
�لتي.تمتعت.بها.�ل�سحية.).مدني.– ع�سكري.(..
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�أ�صا�صيات هامة 

	 هذ�.�لتقرير.و�حد.�سمن.�سل�سلة.من.�لتقارير.�لإح�سائية.و�لتوثيقية.و�حلقوقية.�لتي.

ت�سدرها.�ملجموعة،.يف.حماولة.منها.لت�سليط.�ل�سوء.على.جانب.مهم.من.جو�نب.معاناة.
�لالجئني.�لفل�سطينيني.يف.�سورية.

	 تهدف.�ملجموعة.�إىل.�إبر�ز.حقيقة.ما.يتعر�س.له.�لالجئون.�لفل�سطينيون.من.�سورية.بغية.

حتريِك.�لر�أي.�لعام.�لعاملي،.وموؤ�س�سات.حقوق.�لإن�سان،.ومنظمات.حماية.�لالجئني،.
و�لأمم.�ملتحدة،.للعمل.على.تقدمي.�حلماية.�لقانونية.�جل�سدية.لالجئني.�لفل�سطينيني.
	 وتوؤكد.�ملجموعة.�أن.تقريرها.�لإح�سائي.غري.معنّي.بتحميل.جهة.دون.غريها.م�سوؤولية.
�لطرف. �إىل. بو�سوح. ت�سري. �لإح�سائيات. �أن. من. �لرغم. على. �لفل�سطينيني،. �ل�سحايا.
�مل�سوؤول.عن.تلك.�ملاأ�ساة،.لكن.ترتك.�ملجموعة.مهمة.حتديد.�جلهة.�مل�سوؤولة.وحما�سبتها.
ملحكمة.�جلنايات.�لدولية،.و�ملحافل.�لدولية.�مل�سوؤولية.عن.جر�ئم.�حلرب،.و�لنتهاكات.

�سد.�لإن�سانية..
	 �لعدد.�حلقيقي.لل�سحايا.رمبا.يكون.�أكرب.من.�لرقم.�لذي.�أظهره.�لتقرير.فالإح�سائيات.
�لو�ردة.فيه.هي.فقط.ما.قام.فريق.�لر�سد.و�لتوثيق.يف.جمموعة.�لعمل.من.ر�سده.ب�سكل.
�للجوء. ودول. �سورية. مناطق. خمتلف. يف. �مليد�نني. مر��سليها. عرب. وموثوق. حقيقي.
�جلديد،.وذلك.ب�سبب.تكّتِم.ذوي.�ل�سحايا.خوفاً.من.�لعتقال.و�ملالحقة.من.قبل.�لنظام.
�أجل. �لقانونية.من. و�لتمثيلية. �للوج�ستية. �لإمكانيات. تو�فر. ب�سبب.عدم. �أو. �ل�سوري،.

�لو�سول.�إىل.�أ�سماء.�أو.�سور.�ل�سحايا.كما.يف.بع�س.حالت.�لغرق..
	 و�جه.فريق.�لر�سد.و�لتوثيق.يف.�ملجموعة.معاناة.يف.�إح�ساء.�لعدد.�حلقيقي.لالأطفال.
�ل�سحايا،. من. لعدد. �لبيانات.�خلا�سة. ب�سبب.�سعوبة.�حل�سول.على.جميع. و�لن�ساء.
ومن.�سمنها.تفا�سيل.�لعمر،.وعاد�ت.�ملجتمع.�ملحافظ.�لذي.ميتنع.عن.�إعطاء.معلومات.

عن.�لن�ساء.�للو�تي.تعر�سن.لال�سطهاد.
	 مت.�عتماد.�إح�سائيات.�لأونرو�.ب�سكل.رئي�سي.�ملتعلقة.بالالجئني.�لفل�سطينيني.يف.�لدول.
على. �ملجموعة. عملت. فقد. �لأونرو�؛. فيها. تتو�جد. ل. �لتي. �لدول. يف. �أما. لهم،. �مل�سيفة.
جمع.�لإح�سائيات.و�لتقارير.و�لأرقام.�ملن�سورة.و�ملتفرقة.من.�مل�سادر.�ملحلية.و�مل�سح.
�مليد�ين.�لذي.قامت.به.بع�س.�للجان.�لأهلية.هناك.وبالتن�سيق.مع.�ملجموعة،.نظرً�.لعدم.

وجود.�أّية.جهة.ر�سمية.فل�سطينية.�أو.دولية.تعمل.على.�لتوثيق..
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 الف�صل الأول
 الإح�صائيات العامة لل�صحايا 

والمعتقلين الفل�صطينيين في �صورية
خالل. �سورية. في. �لفل�سطينيين. �لالجئين. ل�سحايا. �لإجمالية. �لإح�سائيات. �لف�سل. هذ�. يتناول.
�لفترة.�لممتدة.من.�سهر.�آذ�ر/مار�س.2011.ولغاية.�سهر.حزير�ن.– يونيو.2017.من.حيث.�لزمان.
و�لمكان.و�لجن�س.و�ل�سر�ئح.�لعمرية.و�ل�سفة.�لتي.حملتها.�ل�سحية.)مدني.�أم.ع�سكري(،.وكذلك.
�أ�سهر.�لأ�سباب.�لتي.�أدت.لحدوث.�لوفيات.�لناجمة.عن.�لأعمال.�لقتالية.بالإ�سافة.�إلى.�لمعتقلين.
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 �لمبحث �لأول
�لإح�صائيات �لإجمالية ل�صحايا �لالجئين �لفل�صطينيين خالل �لفترة 
�لممتدة من �صهر �آذ�ر/مار�س 2011 ولغاية �صهر حزير�ن- يونيو 2017

ربيع. من. �لممتدة. �لفترة. خالل. �سورية. في. �لفل�سطينيين. �لالجئين. من. �ل�سحايا. �أعد�د. تفاوتت.

�أهمها.�لنزوح. �إعد�د.هذ�.�لتقرير،.ويرجع.ذلك.في.�لغالب.لأ�سباب.متعددة. 2011.وحتى.تاريخ.

و�لتهجير.�لذي.وقع.بحق.�لعديد.من.�لمخيمات.وت�سجيل.ع�سر�ت.�لآلف.من.حالت.�للجوء.�إلى.
خارج.�سورية..

مخطط.بياني.يو�سح.�لتوزع.�لزماني.لل�سحايا.�لفل�سطينيين.�لذين.ق�سو�.في.�سورية.خالل.
�لفترة.�لممتدة.من.�سهر.�آذ�ر/مار�س.2011.وحتى.نهاية.�سهر.حزير�ن-.يونيو.2017
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	•�لمطلب.�لأول:.�لتوزع.�لزماني
.)1017( �سقوط. �سورية. فل�سطينيي. �أجل. من. �لعمل. مجموعة. لدى. �لموثقة. �لإح�سائيات. بينت.
ملحوظة.عن. زيادٍة. في. زمنياً. �لأكبر. �لن�سبة.هي. هذه. وُتعّد. .،)2013( عام. في. فل�سطينياً. لجئاً.
�لأعو�م. في. تدريجياً. �ل�سحايا. عدد. �نخف�س. فيما. �سحية،. .)778( فيه. �سقط. �لذي. .2012 عام.

.)2017/2016/2015/2014(

	•�لمطلب.�لثاني:.�لتوزع.�لمكاني.
�سقط.�لآلف.من.�أبناء.�لالجئين.�لفل�سطينيين.في.�سورية.نتيجة.�لأعمال.�لقتالية.�لمبا�سرة،.فيما.
�سقط.�لع�سر�ت.�أي�ساً.ب�سكل.غير.مبا�سر.على.طريق.�لهجرة.نتيجة.�لغرق.في.�لبحر،.�أو.�لتعر�س.
على.حدود. �لر�سا�س. لإطالق. �لتعر�س. �أو. �لبحار. �أو. حاري. �ل�سّ عبور. �أثناء. �ل�سحية. لالأزمات.

�لدول.�لمجاورة.�أثناء.محاولت.�لعبور..

	•�ل�صحايا خارج �صورية
بلغ.عدد.�ل�سحايا.من.�لالجئين.�لفل�سطينيين.�لذين.�سقطو�.على.طريق.�لهجرة.�أو.في.دول.�للجوء.

�لجديد.)84(.�سحية.توزعو�.على.�أكثر.من.)12(.بلدً�..
جدول.يبين.�ل�سحايا.�لذين.ق�سو�.خالل.�لفترة.2011.– حزير�ن-يونيو/2017.ح�سب.بلد.�لوفاة

�لعدد �لبلد
17 ليبيا
15 م�سر
15 لبنان
12 تركيا
8 �ليونان
6 مالطا
3 �إيطاليا
3 فل�سطين
2 �ألمانيا
1 مقدونيا
1 �ل�سويد
1 قبر�س
84 �لمجموع
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	•�ل�صحايا د�خل �صورية
ُع.�ل�سحايا.ح�سب.�لمحافظات.�لرئي�سة.في.�سورية: توزُّ ♦.

�سورية.هو.)3437(.من. د�خل. �لذين.ق�سو�. �ل�سحايا. �أن.عدد. �إلى. �لمجموعة. �إح�سائيات. ت�سير.

ل.في.دم�سق.وريفها.�لعدد.�لأكبر.من.�ل�سحايا،. �أ�سل.)3521(.�سحية.جرى.توثيقهم،.حيث.�ُسجِّ

فقد.بلغ.مجموع.�ل�سحايا.�لم�سجلين.لدى.�لمجموعة.)2070(.�سحية،.في.زيادة.عن.�إح�سائيات.

من. كبيرة. ب�سرية. كتلة. وجود. ب�سبب. وذلك. �سحية،. .)79( بحدود. .2016 �سبتمبر. �أيلول. نهاية.
�لالجئين.�لفل�سطينيين.في.�لمدينة.و�لريف.�لدم�سقي.ومخيماتهما.
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توزع.�ل�سحايا.على.�لمحافظات.�ل�سورية.�لرئي�سة.خالل.�لفترة.2011.ــ.حزير�ن.ــ.يونيو./2017

توزع.�ل�سحايا.ح�سب.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.في.�سورية ♦.

�أ�سارت.�لإح�سائيات.�لموثقة.لدى.مجموعة.�لعمل.من.�أجل.فل�سطينيي.�سورية.�إلى.�سقوط.)1868(.
�سحية.فل�سطينية.د�خل.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.

ب�سبب. �ل�سحايا،.وذلك. قائمة. ت�سّدر. قد. دم�سق. �ليرموك.في. �أن.مخيم. �إلى. �لإح�سائيات. وت�سير.

�لمعارك.�لتي.�سهدها.و�لح�سار.�لم�ستمر.منذ.تموز.يوليو/.2013.و�سيطرة.د�ع�س.عليه،.و��ستهد�ف.

قو�ت.�لنظام.�ل�سوري.و�للجان.�لأمنية.�لمو�لية.له.بم�ساركة.بع�س.�لف�سائل.�لفل�سطينية،.�إ�سافة.
�إلى.�ل�سر�ع.�لد�ئر.بين.�لف�سائل.�لم�سلحة.بد�خله.ل.�سيما.د�ع�س.وفتح.�ل�سام.».�لن�سرة.»..
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.جدول.يبين.توزع.�ل�سحايا.�لذين.ق�سو�.خالل.�لفترة.2011.– حزير�ن.-يونيو./2017
ح�سب.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.في.�سورية

�لن�سبة �لعدد مكان.�لوفاة
%56.96 1064 دم�سق.-.مخيم.�ليرموك
%11.40 213 درعا.-.�لمخيم
%7.44 139 ريف.دم�سق.-.مخيم.خان.�ل�سيح
%5.03 94 ريف.دم�سق.-.�لح�سينية.
%4.60 86 دم�سق.-.�ل�سيدة.زينب.+.�لمخيم
%2.73 51 حلب.-.مخيم.�لنيرب
%2.68 50 ريف.دم�سق.– �ل�سبينة
%2.46 46 حلب.-.مخيم.حندر�ت
%1.71 32 درعا.– �لمزيريب
%1.45 27 ريف.دم�سق.-.جرمانا.+.�لمخيم
%1.18 22 حم�س.– �لمخيم
%1.07 20 حماة.– �لمخيم
%0.54 10 ريف.دم�سق.-.مخيم.دنون
%0.37 7 �لالذقية.-.مخيم.�لرمل
%0.32 6 ريف.دم�سق.-.�لذيابية
%0.05 1 دم�سق.-.ركن.�لدين

%100.00 1868 �لمجموع

	•�لمطلب.�لثالث:.�ل�سحايا.ح�سب.�لجن�س.و�لعمر.
و�سحت.�لإح�سائيات.�لتي.قدمها.فريق.�لر�سد.و�لتوثيق.في.مجموعة.�لعمل.�أن.�سريحتي.�لن�ساء.

و�لأطفال.قد.ت�سررتا.ب�سكل.مبا�سر.ككل.�سر�ئح.�لمجتمع.�لفل�سطيني.و�ل�سوري.
فقد.�سكلت.�لن�ساء.)13.21.%(.من.�لمجموع.�لعام.لل�سحايا.بما.يعادل.)465(.�أنثى،.بينما.�زد�د.
�ل�سحايا. بلغ.عدد. �ل�سابقة.بمعدل.)12(.طفاًل،.حيث. �لإح�سائية. �لأطفال.عن. �ل�سحايا.من. عدد.

�لأطفال.دون.�سن.�لبلوغ.)223(.طفاًل.�أي.ما.ن�سبته.)6.33.%(..
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.جدول.يبين.توزع.�ل�سحايا.�لفل�سطينيين.�لذين.ق�سو�.
خالل.�لفترة.2011.– حزير�ن– يونيو./2017.ح�سب.�لجن�س

�لن�سبة �لعدد �لجن�س

%86.79 3056 �لرجال

%13.21 465 �لن�ساء

%100.00 3521 �لمجموع

.جدول.يبين.توزع.�ل�سحايا.�لفل�سطينيين.�لذين.ق�سو�.
خالل.�لفترة.2011.– �أيلول.– �سبتمبر./2017.ح�سب.�لعمر

�لن�سبة �لعدد �لعمر

%93.67 3298 بالغ

%6.33 223 طفل

%100.00 3521 �لمجموع
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	•�لمطلب.�لر�بع:.�ل�سحايا.ح�سب.�ل�سفة.).مدني.-.ع�سكري.(:
كان.�لق�سم.�لأكبر.من.�لالجئين.�لفل�سطينيين.�ل�سحايا.من.�لمدنيين،.حيث.فقدو�.حياتهم.ب�سبب.

�لأعمال.�لقتالية.�لتي.مار�سها.طرفي.�ل�سر�ع.في.�سورية..
ولوحظ.خالل.�لربع.�لأخير.من.عام.2016.و�لن�سف.�لأول.من.عام.2017.�نخفا�س.�لن�سبة.�لمئوية.
لل�سحايا.�لمدنيين.مقابل.�رتفاع.ن�سبة.�ل�سحايا.من.�لع�سكريين،.�لذين.ي�ساركون.�لقتال.�إلى.جانب.
�أحد.طرفي.�ل�سر�ع.في.�سورية،.حيث.�نخف�ست.�إلى.82.31.%.من.�لمدنيين.وز�دت.ن�سبة.�لع�سكريين.
�أن.ن�سبة.�لمدنيين.من.مجموع.�ل�سحايا.�لذين. �إلى.17.69.%،.حيث.بّينت.�لإح�سائيات.�ل�سابقة.

�سقطو�.ب�سبب.�لحرب.في.�سورية.كانت.)84.10.%.(،.بينما.�لع�سكريين.)15.90.%(.
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.مخطط.يبين.�أعد�د.�ل�سحايا.من.�لمدنيين.و�لع�سكريين.�لذين.�سقطو�
.2011.– �أيلول.– �سبتمبر./2017

فل�سطينياً. �أجل.فل�سطينيي.�سورية.وّثقت.ق�ساء.)623(.لجئاً. �لعمل.من. �أن.مجموعة. �إلى. ي�سار.
ع�سكرياً.�أثناء.م�ساركتهم.في.�لقتال.�إلى.جانب.�أحد.�لأطر�ف،.حيث.كانت.�لم�ساركة.�إجباريًة.كما.
�إلى.جانب.قو�ت.�لنظام. �أُجِبرو�.على.�لقتال. في.حالة.مجندي.جي�س.�لتحرير.�لفل�سطيني،.حيث.
�ل�سوري.وقد.ق�سى.منهم.)219(.�سحّية،.وكانت.�لم�ساركة.في.�لقتال.�ختيارّيًة.في.بع�س.�لحالت،.
كالقتال.�إلى.جانب.�لميلي�سيات.�لفل�سطينية.�لمح�سوبة.على.�لنظام.�ل�سوري،.كالجبهة.�ل�سعبية.– 
�أثناء. �لذين.�سقطو�. �إلى.ع�سر�ت.�ل�سحايا. �لفل�سطيني،.بالإ�سافة. �لقد�س. �لعامة،.ولو�ء. �لقيادة.

�لقتال.�إلى.جانب.مجموعات.�لمعار�سة.�ل�سورية.�لم�سلحة.

	•�لمطلب.�لخام�س:.�ل�سحايا.ح�سب.�ل�سبب.�لموؤّدي.للوفاة.
�أ�سباب.متعددة.كانت.ور�ء.ق�ساء.)3521(.لجئاً.فل�سطينياً.ب�سبب.�لحرب.في.�سورية،.كان.�لق�سف.
�لمعتقالت،. في. �لتعذيب. �لموت.تحت. �أب�سعها. كان. لكن. �ل�ستباكات،. َتلتُه. مقدمتها،. في. �لمبا�سر.

حيث.تمكنت.�لمجموعة.من.توثيق.)462(.لجئاً.ق�سو�.تحت.�لتعذيب.�أثناء.�عتقالهم..
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.جدول.يبين.�لأ�سباب.�لتي.�أدت.لوفيات.�لالجئين.من.فل�سطينيي.�سورية
خالل.�لفترة.2011.– حزير�ن-.يونيو/2017

�لن�سبة �لعدد كيفية.�لوفاة
%32.55 1146 ق�سف
%25.13 885 طلق.ناري
%13.12 462 تحت.�لتعذيب
%8.63 304 ر�سا�س.قنا�س
%5.54 195 �سحايا.�لح�سار
%3.78 133 تفجير
%2.41 85 �إعد�م.ميد�ني
%2.24 79 مجهول
%1.42 50 غرق
%1.31 46 خطف.ثم.قتل
%0.77 27 ر�سا�س.�لحتالل.�ل�سهيوني
%0.71 25 �إعد�م
%0.60 21 �غتيال
%0.40 14 مجزرة.عائلية
%0.34 12 �ل�سالح.�لأبي�س
%0.26 9 نق�س.رعاية.�سحية
%0.26 9 �أزمة.�سحية
%0.17 6 �سحايا.�لهجرة
%0.17 6 حرقاً
%0.06 2 �نهيار.مبنى
%0.06 2 �ختناق
%0.03 1 تد�فع
%0.03 1 ده�س
%0.03 1 �نتحار
%100.00 3521 �لمجموع
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 �لمبحث �لثاني
 �لإح�صائيات �لإجمالية للمعتقلين �لفل�صطينيين في �صورية 

خالل �لفترة 2011 –حزير�ن– يونيو /2017

.)1609( توثيق. �سورية. فل�سطينيي. �أجل. من. �لعمل. مجموعة. في. و�لتوثيق. �لر�سد. فريق. تمكن.

معتقلين.فل�سطينيين.في.�ل�سجون.�ل�سورية.و)4(.معتقلين.في.لبنان.في.زيادة.ملحوظة.بعملية.

�لتوثيق.حيث.�أتاحت.�لمجموعة.نافذًة.تفاعلية.لالإبالغ.عن.�لمعتقلين،.فتّم.�لو�سول.�إلى.حو�لي.

�لموّثقين.لدى. �لمعتقلين. لي�سل.مجموع. �لمجموعة. �أر�سيف. بياناتهم.لدى. )500(.معتقٍل.وحفظ.
�لمجموعة.حتى.نهاية.حزير�ن.2017.)1613(.معتقاًل..

.جدول.يبين.توزع.�لمعتقلين.�لفل�سطينيين.ح�سب.مكان.�ل�سكن.
خالل.�لفترة.�لممتدة.من.�آذ�ر.– مار�س.2011.حتى.حزير�ن.– يونيو.2017

�لن�سبة �لعدد مكان.�لعتقال
%26.10 421 غير.معروف
%14.51 234 ريف.دم�سق.-.مخيم.خان.�ل�سيح
%14.20 229 حم�س.-.مخيم.�لعائدين
%10.85 175 دم�سق.-.مخيم.�ليرموك
%6.01 97 حلب.-.مخيم.�لنيرب
%5.08 82 �لالذقية.-.مخيم.�لرمل
%3.29 53 حماة.-.مخيم.�لعائدين
%2.36 38 درعا.-.مخيم.درعا
%2.05 33 ريف.دم�سق.-.مخيم.�ل�سيدة.زينب
%2.05 33 ريف.دم�سق.-.مخيم.�لح�سينية
%1.98 32 حلب.-.مخيم.حندر�ت
%1.74 28 ريف.دم�سق.-.مخيم.�ل�سبينة
%0.87 14 درعا.– �لمزيريب
%0.81 13 حم�س
%0.74 12 درعا
%0.68 11 حلب
%0.56 9 دم�سق.-.�لحجر.�لأ�سود
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�لن�سبة �لعدد مكان.�لعتقال
%0.56 9 دم�سق.-.دمر
%0.56 9 دم�سق
%0.50 8 ريف.دم�سق.-.جديدة.عرطوز
%0.43 7 ريف.دم�سق.-.مخيم.خان.دنون
%0.37 6 دم�سق.-.كفر�سو�سة
%0.31 5 ريف.دم�سق.-.مخيم.جرمانا
%0.31 5 دم�سق.-.�لت�سامن
%0.25 4 لبنان.-.مخيم.عين.�لحلوة
%0.25 4 ريف.دم�سق.-.جرمانا
%0.19 3 ريف.دم�سق.-.�ل�سيدة.زينب
%0.19 3 �لالذقية
%0.19 3 ريف.دم�سق.-.دوما
%0.12 2 ريف.دم�سق.-.مخيم.�سبينة
%0.12 2 دم�سق.-.حي.�لت�سامن
%0.12 2 درعا.-.جلين
%0.12 2 ريف.دم�سق
%0.12 2 حم�س.-.حي.عكرمة
%0.06 1 طرطو�س
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.كوكب
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.�سهبا
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.�لمع�سمية
%0.06 1 دم�سق.-.م�ساكن.برزة
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.�لمنطقة.�ل�سناعية
%0.06 1 دم�سق.-.قد�سيا
%0.06 1 حم�س.-.و�دي.�لذهب
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.�سهيا
%0.06 1 ريف.دم�سق
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.�لك�سوة
%0.06 1 �إدلب
%0.06 1 درعا.-.طف�س
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�لن�سبة �لعدد مكان.�لعتقال
%0.06 1 درعا.-.�لنعيمة
%0.06 1 دم�سق.-.باب.توما
%0.06 1 دم�سق.-.�لز�هرة
%0.06 1 دم�سق.-.�لمع�سمية
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.م�سر�با
%0.06 1 دم�سق.-.عربين
%0.06 1 دم�سق.-.�لمزة
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.زملكا
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.�سحنايا
%0.06 1 ريف.دم�سق.-.خربة.�لورد

%100.00 1613 �لمجموع

ع.�لمعتقلين.ح�سب.�لجن�س 	•�لمطلب.�لأول:.توزُّ
�ل�سجون. في. فل�سطينياً. معتقاًل. .)1615( �سورية. فل�سطينيي. �أجل. من. �لعمل. مجموعة. وثقت.

�ل�سورية،.حيث.�سكلت.�لن�ساء.مجموع.)99(.�مر�أًة،.فيما.بلغ.عدد.�لذكور.نحو.)1514(.
�لعدد �لجن�س
%94 1514 �لرجال
%6 99 �لن�ساء

%100 1613 �لمجموع
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ع.�لمعتقلين.ح�سب.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية 	•�لمطلب.�لثاني:.توزُّ
ر�سدت.مجموعة.�لعمل.�عتقال.)1067(.لجئاً.فل�سطينياً.من.�أبناء.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لرئي�سة.
في.�سورية،.حيث.تم.�عتقال.)229(.لجئاً.فل�سطينياً.من.�أبناء.مخيم.�لعائدين– في.مدينة.حم�س،.

بينما.�عتقل.من.�أبناء.مخيم.�ليرموك.)175(.لجئاً.-�نظر.�لجدول.�لتالي:.

.جدول.يظهر.توزع.�ل�سحايا.خالل.�لفترة.2011.– حتى.حزير�ن.-.يونيو./2017
ح�سب.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.في.�سورية

�لن�سبة �لعدد مكان.�لعتقال

%21.93 234 ريف.دم�سق.-.مخيم.خان.�ل�سيح

%21.46 229 حم�س.-.مخيم.�لعائدين

%16.40 175 دم�سق.-.مخيم.�ليرموك

%9.09 97 حلب.-.مخيم.�لنيرب

%7.69 82 �لالذقية.-.مخيم.�لرمل

%4.97 53 حماة.-.مخيم.�لعائدين

%3.56 38 درعا.-.�لمخيم

%3.37 36 دم�سق.-.�ل�سيدة.زينب.+.�لمخيم

%3.09 33 ريف.دم�سق.-.�لح�سينية

%3.00 32 حلب.-.مخيم.حندر�ت

%2.62 28 ريف.دم�سق.-.�ل�سبينة

%1.31 14 درعا.-.�لمزيريب

%0.84 9 ريف.دم�سق.-.جرمانا.+.�لمخيم

%0.66 7 ريف.دم�سق.-.مخيم.دنون

%100.00 1067 �لمجموع



24

 الف�صل الثاني
 الإح�صائيات العامة لل�صحايا 

خالل الن�صف الأول من عام 2017
��ستمرت.معاناة.�لالجئين.�لفل�سطينيين.في.�سورية.مع.��ستمر�ر.�لمعارك.في.جميع.�أنحاء.�سورية،.
�زد�دت.معها.�أعد�د.�ل�سحايا.من.�لالجئين.�لفل�سطينيين.�لذين.ت�سبثو�.بالبقاء.د�خل.مخيماتهم.�أو.

�لذين.نزحو�.�إلى.مناطق.�أخرى.في.�سورية.�أو.لجوؤو�.�إلى.دول.�أخرى..
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 �لمبحث �لأول
�لإح�صائيات �لإجمالية ل�صحايا �لالجئين �لفل�صطينيين في 

�صورية خالل �لن�صف �لأول من 2017

محاولت. في. �لنظام. �سيطرة. عن. �لخارجة. �لمناطق. غالبية. في. �لع�سكرية. �لعمليات. تو��سلت.

لكل.طرف.من.�أطر�ف.�لأزمة.�ل�سورية.��سترجاع.ما.خ�سره.�أو.�لتم�سك.بما.�كت�سبه،.ر�ح.�سحيتها.
�لمزيد.من.�لالجئين.�لفل�سطينيين.من.مدنيين.وع�سكريين.في.مناطق.مختلفة.من.�سورية..

	•�لمطلب.�لأول:.�لتوزع.�لزماني.لل�سحايا
�سهد.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017.�نخفا�ساً.ن�سبياً.باأعد�د.�ل�سحايا.من.�لالجئين.�لفل�سطينيين.في.
�سورية.حيث.بلغ.�إجمالي.�ل�سحايا.)102(.لجئاً.منهم.)69(.ع�سكرياً.ق�سو�.بالمعارك.�لد�ئرة.بين.

طرفي.�ل�سر�ع.في.�سورية..
كما.�ُسّجل.في.�سهر.�سباط.-.فبر�ير.�لعدد.�لأكبر.بين.�ل�سهور.�ل�ستة.�لأولى.من.2017.حيث.�سقط.
– و�أيار-.مايو.بمعدل.)18(.لجئاً.�سقطو�.فيهما.على. �آذ�ر.مار�س. فيه.)28(.لجئاً.تاله.�سهري.

�لتو�لي.في.�أماكن.مختلفة.من.�سورية..

�لتوزع.�لزماني.لل�سحايا.خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017

�لن�سبة �لعدد تاريخ.�لوفاة

%9.80 10 كانون.�لثاني-.يناير.

%27.45 28 �سباط.– فبر�ير.
%17.65 18 �آذ�ر.– مار�س.
%13.73 14 ني�سان.– �أبريل
%17.65 18 �أيار.– مايو.
%13.73 14 حزير�ن.– يونيو.
%100.00 102 �لمجموع
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	•�لمطلب.�لثاني:.�لتوزع.�لمكاني.لل�سحايا
�أظهرت.نتائج.�لر�سد.�لذي.قام.بها.ق�سم.�لتوثيق.في.مجموعة.�لعمل.�أن.)31(.لجئاً.فل�سطينياً.من.
�أ�سل.)102(.ق�سو�.خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017.في.محافظة.درعا.نظرً�.ل�ستد�د.�لمعارك.
بينما.ق�سى.في.مدينة.دم�سق.)22(. لل�سيطرة.على.جنوب.�سورية،. �ل�سوري. �لنظام. بد�أها. �لتي.

لجئاً.وفي.ريفها.)20(..
جدول.يبين.توزع.�ل�سحايا.من.�لالجئين.�لفل�سطينيين.في.�سورية.على.�لمحافظات.�لرئي�سة.

خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017

�لن�سبة �لعدد مكان.�لوفاة
%30.39 31 درعا
%21.57 22 دم�سق
%19.61 20 ريف.دم�سق
%10.78 11 غير.معروف
%7.84 8 حلب
%2.94 3 حماة
%1.96 2 �لرقة
%1.96 2 دير.�لزور
%1.96 2 حم�س
%0.98 1 �إدلب

%100.00 102 �لمجموع
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كما.�أظهرت.�لإح�سائيات.�سقوط.)27(.لجئاً.فل�سطينياً.د�خل.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.

)18(.منهم.في.مخيم.�ليرموك.�لذي.ي�سهد.ح�سارً�.مزدوجاً.من.قبل.قو�ت.�لنظام.�ل�سوري.و�للجان.

عدة. من. و�لق�سف. �ل�ستباكات. ت�ستمر. حيث. �لد�خل،. من. .« د�ع�س. و«. �لخارج. من. له. �لمو�لية.
محاور.

توزع.�ل�سحايا.ح�سب.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.�لرئي�سة.في.�سورية

�لن�سبة �لعدد مكان.�لوفاة
%66.67 18 دم�سق.-.مخيم.�ليرموك
%25.93 7 درعا.-.�لمخيم
%3.70 1 مخيم.�ل�سيدة.زينب
%3.70 1 درعا.-.�لمزيريب

%100.00 27 �لمجموع
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	•�لمطلب.�لثالث:.�ل�سحايا.ح�سب.�لجن�س.و�لعمر.
.�سكلت.�لن�ساء.�للو�تي.ق�سين.خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017.).6.86.%.(.من.�إجمالّي.�ل�سحايا.
تو��سل. نتيجة. �أطفال. ق�سى)8(. كذلك. �لرجال،. من. �سحية. .)95( مقابل. �سحايا. بمعدل)7(. �أي.

�لحرب.في.�سورية.بح�سب.�لإح�سائيات.�لموثقة.لدى.مجموعة.�لعمل..

توزع.�ل�سحايا.ح�سب.�لجن�س.خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017
�لن�سبة �لعدد �لجن�س
%93.14 95 �لرجال
%6.86 7 �لن�ساء

%100.00 102 �لمجموع

توزع.�ل�سحايا.ح�سب.�لعمر.خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017
�لن�سبة �لعدد �لعمر
%92.16 94 بالغ
%7.84 8 طفل

%100.00 102 �لمجموع
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	•�لمطلب.�لر�بع:.�ل�سحايا.ح�سب.�ل�سبب.�لموؤدي.للوفاة.
�أّدت.�ل�ستباكات.بين.�أطر�ف.�ل�سر�ع.في.�سورية.�إلى.�لت�سبب.بالعدد.�لأكبر.من.�سقوط.�ل�سحايا.
�لق�سف. ت�سبب. بينما. فل�سطينياً. .)60( �لناري. بالطلق. �لإ�سابة. نتيجة. ق�سى. فقد. �لفل�سطينيين،.
ق�سى. بينما. فل�سطينياً. (.لجئاً. .18 .( بوفاة. �ل�سورية. و�لمدن. و�لتجمعات. �لمخيمات. طال. �لذي.
�أّما.تحت.�لتعذيب.فق�سى. نتيجة.�لح�سار.)5(.لجئين.وبر�سا�س.�لقن�س.و�لتفجير�ت.)10.(،.

)3(.و.)6(.لأ�سباب.�أخرى..
�لن�سبة �لعدد كيفية.�لوفاة
%58.82 60 طلق.ناري
%17.65 18 ق�سف
%4.90 5 �سحايا.�لح�سار
%4.90 5 ر�سا�س.قنا�س
%4.90 5 تفجير
%2.94 3 تحت.�لتعذيب
%2.94 3 �إعد�م
%0.98 1 نق�س.رعاية.�سحية
%0.98 1 �إعد�م.ميد�ني
%0.98 1 حرقاً

%100.00 102 �لمجموع
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ع�سكري.( �لمطلب.�لخام�س:.�ل�سحايا.ح�سب.�ل�سفة.).مدني.– 	•
مع.ت�ساعد.�أعمال.�لعنف.في.�سورية.و�لنق�س.في.�لعنا�سر.�لب�سرية.�لتي.تقاتل.�إلى.جانب.�لنظام.
كرهاً. �سورية. في. �ل�سر�ع. جانبي. �إلى. للقتال. �لفل�سطينيين. �لالجئين. �أبناء. من. �لع�سر�ت. �ن�سم.
بال�سفة. تمّتعو�. فل�سطينياً. لجئاً. .)623( �سقوط. و�لتوثيق. �لر�سد. ق�سم. ر�سد. فقد. وطو�عية،.
�لع�سكرية.خالل.�سنو�ت.�لأزمة.من.�إجمالي.�ل�سحايا.�لبالغ.عددهم.)3521(.لجئاً،.غالبيتهم.�أثناء.

�لقتال،.�إلى.جانب.قو�ت.�لنظام..
.مخطط.يبين.�إجمالي.�أعد�د.�ل�سحايا.�لع�سكريين.�إلى.�لمدنيين.
منذ.�آذ�ر.– مار�س.2011.ولغاية.حزير�ن.-.يونيو.2017
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وخالل.�لن�سف.�لأول.من.2017.�زد�د.عدد.�ل�سحايا.�لع�سكريين.ب�سكل.لفت.حيث.بلغت.ن�سبة.

�لذين.ق�سو�.في.�لمعارك.)61.76.%(.من.مجمل.�ل�سحايا.�لذين.ق�سو�.د�خل.�سورية.خالل.�لفترة.
�لمر�سودة،.�أي.بمعّدل.)63(.لجئاً.ع�سكرياً.مقابل.)39(.لجئاً.مدنياً..

�لن�سبة �لعدد �لت�سنيف

%61.76 63 ع�سكري

%38.24 39 مدني

%100.00 102 �لمجموع
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 �لمبحث �لثاني
 �لإح�صائيات �لإجمالية للمعتقلين من �لالجئين �لفل�صطينيين 

في �صورية  خالل �لن�صف �لأول من عام 2017 

عام. من. �لأول. �لن�سف. خالل. �سورية. في. �لفل�سطينيين. �لالجئين. بحق. �لعتقالت. حدة. خّفت.

2017،.حيث.ر�سد.فريق.�لتوثيق.في.مجموعة.�لعمل.�عتقال.)15(.لجئاً.فل�سطينياً.غالبيتهم.من.

�أبناء.مخيم.خان.�ل�سيح.تم.�عتقالهم.على.�لحو�جز.�لأمنية.�لمنت�سرة.في.كل.�لمناطق.�لخا�سعة.
ل�سيطرة.�لنظام.دون.�لتفريق.بين.رجل.و�مر�أة..

.جدول.يبين.�أ�سماء.�لمعتقلين.من.�أبناء.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.
خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017

مالحظات
.عنو�ن
�ل�سكن

.مكان
�لعتقال

.تاريخ

�لعتقال
�ل�سم .�لرقم

�أبناء من. وهي. �ل�سوري،. �لأمن. قبل. من. .�عتقلت.
.مخيم.خان.�ل�سيح.لالجئين.�لفل�سطينيين.عند.�أحد
.حو�جز.�لنظام.�ل�سوري.في.بلدة.جديدة.عرطوز

بريف.دم�سق

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.جديدة
عرطوز

2017/5/1
.رند

�لخالدي
1

خان مخيم. في. منزله. من. �ل�سوري. �لأمن. .�عتقله.
دم�سق بريف. �لفل�سطينيين. لالجئين. .�ل�سيح.
�لم�سالحة �تفاق. توقيع. بعد. وذلك. .�لغربي،.
�ل�سوري �لنظام. بين. �ل�سيح. خان. منطقة. .في.

و�لمعار�سة.�لم�سلحة

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.مخيم
.خان

�ل�سيح

2017/13/1
.محمد

.م�سطفى
حّماد

2

قبل من. �عتقل. �لمختار(،. )�سادي. با�سم. .ملقب.
.�لأمن.�ل�سوري.�أثناء.عودته.�إلى.مخيم.خان.�ل�سيح
.لالجئين.�لفل�سطينيين.بريف.دم�سق.�لغربي،.حيث
"درو�سا" باقتياده �لأمن.على.حاجز. .قام.عنا�سر.

�إلى.جهة.مجهولة

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح
درو�سا 2017/27/1

.�سادي
.�إبر�هيم
يو�سف

3
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مالحظات
.عنو�ن
�ل�سكن

.مكان
�لعتقال

.تاريخ

�لعتقال
�ل�سم .�لرقم

�لنيرب مخيم. �أبناء. من. .)1980( مو�ليد. .من.
�أثناء �عتقل. حلب،. في. �لفل�سطينيين. .لالجئين.
مدر�ساً بها. يعمل. �لتي. �لالذقية. مدينة. من. .قدومه.

للغة.�لعربية.�إلى.مخيم.�لنيرب

.حلب.-
.مخيم
�لنيرب

.غير
معروف

2017/6/2
.محمد
.�أحمد

زهر�وي
4

�لتابع )�لعين(. حاجز. عنا�سر. قبل. من. .�عتقل.
�ل�سيح خان. مخيم. مدخل. عند. �ل�سوري. .للنظام.
لالجئين.�لفل�سطينيين،.وهو.من.�سكان.�لمخيم

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.مخيم
.خان

�ل�سيح

2017/8/2
.ر�سالن
.توفيق
رجا

5

.�عتقله.�لأمن.�ل�سوري.وهو.مدير.�إعد�دية.عكا.في
.مخيم.�لنيرب.بحلب،.وذلك.بعد.مد�همة.�لمدر�سة

وتفتي�سها

.حلب.-
.مخيم
�لنيرب

.مخيم
�لنيرب

2017/21/2
.محمد
.وليد
ر�فع

6

.من.�أبناء.مخيم.�لنيرب.فقد.�أثناء.ذهابه.�إلى.مدينة
.حلب.�سمال.�سورية

.حلب.-
.مخيم
�لنيرب

.غير
معروف

2017/22/2
.عبد.�هلل
�لخطيب

7

وهي دم�سق. �لعا�سمة. �أحد.حو�جز. على. .�عتقلت.
.من.�أبناء.مخيم.خان.�ل�سيح.بريف.دم�سق،.كما.قام
.�لأمن.�ل�سوري.با�ستدعاء.زوجها.�سحادة.وهو.من
دون �لأمن. و�عتقله. قطنا،. منطقة. في. دربل. .بلدة.
ورود.معلومات.عن.�أ�سباب.�لعتقال.�أو.مكانهما

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.غير
معروف

2017/24/3
.�سيخة
.غالب
�لرملي

8

للنظام تابع. ع�سكري. حاجز. قبل. من. .�عتقلت.
.�ل�سوري.�أثناء.توجهها.ل�ستالم.م�ساعد�ت.غذ�ئية،

متزوجة.ولديها.�أولد

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.�سارع
بغد�د

2017/10/4
.منى

ح�سين
9

.�عتقلته.قو�ت.�لنظام.�ل�سوري.مع.طالبين.من.�أبناء
بريف �لفل�سطينيين. لالجئين. �ل�سيح. خان. .مخيم.
في �لمتحانات. مركز. �إلى. توجههم. �أثناء. .دم�سق.
�لثانوية، �ل�سهادة. لتاأدية.�متحان. .منطقة.عرطوز.
.وذلك.بحجة.�أنهم.يقومون.بكتابة.عبار�ت.مناه�سة

للنظام.�ل�سوري

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.مخيم
.خان

�ل�سيح

2017/4/6
.نز�ر
.�سعيد
�لنادر

10
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مالحظات
.عنو�ن
�ل�سكن

.مكان
�لعتقال

.تاريخ

�لعتقال
�ل�سم .�لرقم

.�عتقلته.قو�ت.�لنظام.�ل�سوري.مع.طالبين.من.�أبناء
بريف �لفل�سطينيين. لالجئين. �ل�سيح. خان. .مخيم.
في �لمتحانات. مركز. �إلى. توجههم. �أثناء. .دم�سق.
�لثانوية، �ل�سهادة. لتاأدية.�متحان. .منطقة.عرطوز.
.وذلك.بحجة.�أنهم.يقومون.بكتابة.عبار�ت.مناه�سة

للنظام.�ل�سوري

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.مخيم
.خان

�ل�سيح

2017/4/6

.محمود
.جميل
نوفل

11

.�عتقلته.قو�ت.�لنظام.�ل�سوري.مع.طالبين.من.�أبناء
بريف �لفل�سطينيين. لالجئين. �ل�سيح. خان. .مخيم.
في �لمتحانات. مركز. �إلى. توجههم. �أثناء. .دم�سق.
�لثانوية، �ل�سهادة. لتاأدية.�متحان. .منطقة.عرطوز.
.وذلك.بحجة.�أنهم.يقومون.بكتابة.عبار�ت.مناه�سة

للنظام.�ل�سوري

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.مخيم
.خان

�ل�سيح

2017/4/6

.�أحمد
.محمود
�إبر�هيم

12

)15( طفل. وهو. �ل�سوري. �لأمن. قو�ت. .�عتقلته.
عاماً.من.منزله.في.مخيم.خان.�ل�سيح

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.مخيم
.خان

�ل�سيح

2017/10/6

.جهاد
.عطا

دويعر
13

في عمله. مكان. من. �ل�سوري. �لأمن. قو�ت. .�عتقلته.
�إلى و�قتادته. دم�سق،. بريف. �ل�سيح. خان. .مخيم.
�أحد.�لأفرع.�لأمنية.دون.معرفة.�أ�سباب.�عتقاله

.ريف.دم�سق
.-.مخيم.خان

�ل�سيح

.مخيم
.خان

�ل�سيح

2017/18/6
.�أحمد.�أبو

�ستة
14

للنظام �لتابع. �لح�سينية. حاجز. عنا�سر. .�عتقله.
وذلك �ل�سبينة. مخيم. �سكان. من. وهو. .�ل�سوري،.
.�أثناء.زيارته.لأقاربه.في.مخيم.�لح�سينية،.بحجة
من عدد. نفاه. �لذي. �لأمر. �لمخدر�ت،. .تعاطي.

�لأهالي.و�لنا�سطين

.ريف.دم�سق
.-.مخيم
�سبينة

�لح�سينية 2017/1/7
.محمد
�سالم

15
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	•�لمطلب.�لأول:.توّزُع.�لمعتقلين.ح�سب.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.�لرئي�سة.............................
خالل.�لن�سف.�لأول.من.�لعام.2017

بلغ.تعد�د. �ل�سيح.حيث. �أبناء.مخيم.خان. بين. �لدر��سة. فترة. �عتقالت.خالل. ن�سبة. �أكبر. �ُسجلت.
�لمعتقلين.منهم.)11(.معتقاًل.تاله.مخيم.�لنيرب.)3(.ومخيم.�سبينة.)1(..

جدول.يبين.توزع.�لمعتقلين.ح�سب.مكان.�ل�سكن.خالل.�لن�سف.�لأول.من.عام.2017.

�لن�سبة �لعدد مكان.�ل�سكن
%73.33 11 ريف.دم�سق.-.مخيم.خان.�ل�سيح
%20.00 3 حلب.-.مخيم.�لنيرب
%6.67 1 ريف.دم�سق.-.مخيم.�سبينة

%100.00 15 �لمجموع
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جدول.باأ�سماء.�لمعتقلين.�لذين.�عتقلو�.قبل.2017.و�أفرج.عنهم.خالل.�لن�سف.�لأول.من.2017

مالحظات
.مكان
�ل�سكن

.مكان
�لعتقال

تاريخ.�لإفر�ج �ل�سم .�لرقم

.�أفرج.�لأمن.�ل�سوري.عنه.بعد.�عتقاله.عقب
.�تفاق.�لم�سالحة.بين.�لمعار�سة.و�لنظام
�ل�سوري.في.ت�سرين.�لثاني.نوفمبر.2016

.مخيم
.خان
�ل�سيح

.مخيم
.خان
�ل�سيح

2017/1/1 طارق.خليفة 1

.�أفرج.�لأمن.�ل�سوري.عنه.بعد.�عتقاله.عقب
.�تفاق.�لم�سالحة.بين.�لمعار�سة.و�لنظام
�ل�سوري.في.ت�سرين.�لثاني.نوفمبر.2016

.مخيم
.خان
�ل�سيح

.مخيم
.خان
�ل�سيح

2017/1/1
.محمد.خير
نوفل

2

.�أفرج.�لأمن.�ل�سوري.عنه.بعد.�عتقاله.عقب
.�تفاق.�لم�سالحة.بين.�لمعار�سة.و�لنظام
�ل�سوري.في.ت�سرين.�لثاني.نوفمبر.2016

.مخيم
.خان
�ل�سيح

.مخيم
.خان
�ل�سيح

2017/1/1
.محمد.عقل
�ساهر

3

�أبناء من. وهو. عنه. �ل�سوري. �لأمن. .�أفرج.
.مخيم.�لعائدين.بحم�س،.وذلك.بعد.�عتقال

د�م.حو�لي.�ل�سنتين.وثالثة.�أ�سهر

.مخيم
حم�س

.مخيم
حم�س

2017/24/1
.غريب.محمد
غريب

4

.من.مو�ليد.ريف.دم�سق.)1962(،.تم.�إطالق
.�سر�حها.�سمن.�سفقة.تبادل.للمعتقلين.بين
�لمعار�سة ومجموعات. �ل�سوري. .�لنظام.
و�لتي �ل�سمال،. في. �لم�سلحة. .�ل�سورية.
.�سملت.)54(.طفاًل.و�مر�أة.كانو�.معتقلين

لدى.�لنظام

.ريف
دم�سق

�سورية 2017/7/2
.عائ�سة.�سالح

�سويد
5

�أحد وهو. عنه. �ل�سوري. �لنظام. .�أفرج.
بعد �لفل�سطيني. �لتحرير. جي�س. .مرتبات.
وجي�س �لنظام. قو�ت. بين. تبادل. .�سفقة.

�لإ�سالم.في.ريف.دم�سق

.مخيم
حم�س

حم�س 2017/1/6
.محمد.ح�سان
.م�سطفى
�ساليمة

6

ثالث بعد. عنه. �ل�سوري. �لنظام. .�أفرج.
عنا�سر قبل. من. �عتقاله. من. .�سنو�ت.
.حاجز.حجيرة.�لتابع.للنظام.�ل�سوري.مع
.�لع�سر�ت.من.�لفل�سطينيين.�لذين.حاولو�

�لخروج.من.مخيم.�ليرموك

.مخيم
�ليرموك

حجيرة 2017/21/6
.عبد.�لقادر
علي.برغي�س

7
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جدول.باأ�سماء.�لمعتقلين.�لذين.�عتقلو�.و�أفرج.عنهم.خالل.�لن�سف.�لأول.من.2017

مالحظات .مكان
�ل�سكن

.مكان
�لعتقال تاريخ.�لإفر�ج �ل�سم �لرقم

�عتقل حيث. �ل�سوري. �لأمن. .�أفرج.
2017 نوفمبر. ./ – �سباط. .8 .يوم.
)�لعين( حاجز. عنا�سر. قبل. .من.

�لتابع.للنظام.�ل�سوري

.مخيم.خان
�ل�سيح

.مخيم.خان
�ل�سيح 2017/16/2 .ر�سالن.توفيق

رجا 1

وهو عنه. �ل�سوري. �لأمن. .�أفرج.
في عكا. �إعد�دية. مدر�سة. .مدير.
بعد وذلك. بحلب،. �لنيرب. .مخيم.
ومد�همة �عتقاله. من. �أيام. .)7(.

�لمدر�سة.وتفتي�سها

.مخيم
�لنيرب

.مخيم
�لنيرب 2017/28/2 .محمد.وليد

ر�فع 2

�أبناء من. �لمختار(. )�سادي. .ملقب.
تم حيث. �ل�سيح،. خان. .مخيم.
.�عتقاله.من.قبل.حاجز.درو�سا.لمدة
.�سهر.تقريباً.�أثناء.عودته.�إلى.مخيم

خان.�ل�سيح

.مخيم.خان
�ل�سيح

.مخيم.خان
�ل�سيح 2017/3/3 .�سادي.�إبر�هيم

يو�سف 3

حلب في. �لنيرب. مخيم. �أبناء. .من.
وذلك عنه،. �ل�سوري. �لأمن. .�أفرج.
بعد.�عتقال.د�م.لأكثر.من.�سهرين

.مخيم
�لنيرب

.مخيم
�لنيرب 2017/6/3 عبد.�لناطور 4

�أفرج دنون،. خان. مخيم. �أبناء. .من.
.عنه.بعد.�عتقال.د�م.لعدة.�أ�سهر.من
�لم�سلحة �لمجموعات. عنا�سر. .قبل.
.�لتابعة.للمعار�سة.�ل�سورية.في.حي
.�لقابون.�سرق.دم�سق،.علماً.�أن.عملية
�سمن جاءت. �لقا�سم. عن. .�لإفر�ج.
.عملية.ع�سكرية.هاجمت.خاللها.قو�ت
�لمجموعات مقر�ت. �أحد. .�لنظام.
عن �لإفر�ج. من. وتمكنت. .�لم�سلحة.
.�أربعة.وثالثين.جندياً.كانو�.معتقلين

لدى.�لف�سائل.�لم�سلحة

.مخيم.خان
دنون

�لقابون 2017/19/4 ه�سام.قا�سم 5
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مالحظات .مكان
�ل�سكن

.مكان
�لعتقال تاريخ.�لإفر�ج �ل�سم �لرقم

�أن بعد. عنه. �ل�سوري. �لأمن. .�أفرج.
.�عتقل.من.قبل.عنا�سر.حاجز.�سارع
للنظام �لتابع. دم�سق. في. .بغد�د.

�ل�سوري.لمدة.�أربعة.�أيام

.مخيم.خان
�ل�سيح

دم�سق 2017/1/6
.و�ساح.محمود

ح�سين
6
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 الف�صل الثالث 
الإح�صائيات العامة لالجئين الفل�صطينيين من �صورية
�لر�سمية. �لإح�سائيات. على. رئي�س. ب�سكل. �سورية. فل�سطينيي. �أجل. من. �لعمل. مجموعة. �عتمدت.
�ل�سادرة.عن.�لأونرو�.في.�لدول.�لتي.تمار�س.فيها.�أن�سطتها،.فيما.عملت.على.جمع.�لإح�سائيات.
�لدول. في. �لمحلية. �لم�سادر. من. �لعديد. عن. �ل�سادرة. و�لمتفرقة. �لمن�سورة. و�لأرقام. و�لتقارير.
�لتي.لجاأ.�إليها.فل�سطينيو.�سورية.حيث.ل.تتو�جد.�لأونرو�.كما.هو.�لحال.في.تركيا.و�أوروبا،.وذلك.
بالعتماد.على.�لم�سح.�لميد�ني.�لذي.قامت.به.بع�س.�للجان.�لأهلية.بالتن�سيق.مع.�لمجموعة،.نظرً�.
لعدم.وجود.�أي.جهة.ر�سمية.فل�سطينية.�أو.دولية.تعمل.على.توثيق.�أعد�د.�لالجئين.�لفل�سطينيين.

رو�.�إلى.خارج.�سورية.خالل.�سنو�ت.�لحرب.�لخم�س.�لما�سية.. �ل�سوريين.�لذين.ُهجِّ
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 �لمبحث �لأول
رين �لفل�صطينيين  �لإح�صائيات �لتف�صيلية للمهجَّ

 

بين 2011 –حزير�ن – يونيو 2017

فل�سطيني.م�سجل.ح�سب. �ألف.لجئ. يقارب.من.540. ما. �إلى.وجود. �لأونرو�. �إح�سائيات. �أ�سارت.
�إح�سائيات.2012.قبيل.دخول.�لأزمة.�ل�سورية.�إلى.�لمخيمات.و�لتجمعات.�لفل�سطينية.

. – مار�س.2011	  �آذ�ر. منذ. �سورية. ت�سهدها. �لتي. �مل�ساد. و�لعنف. �لعنف. �أعمال. �أن. �إل.

��سطرت.ع�سر�ت.�لآلف.من.�لالجئني.�لفل�سطينيني.�إىل.�لنزوح.د�خلياً.�أو.�للجوء.خارج.
�سورية.بفعل.تدهور.�لو�سع.�لأمني.و�ملعي�سي..

.لجئ.من.فل�سطني.ظلو�.د�خل.�سورية،.فاإن.�أكرث.من. ومن.�أ�سل.ما.يقارب.من.450،000	 

�أجل.�لبقاء. �إن�سانية.م�ستد�مة.من. �إىل.م�ساعدة. 95%.منهم.)430،000(.بحاجة.ما�سة.
على.قيد.�حلياة..

.حما�سرون.يف. �إن.حو�يل.280،000.لجئ.منهم.نازحون.د�خلياً،.وما.يقارب.43،000	 
مو�قع.ي�سعب.�لو�سول.�إليها.�أو.غري.ممكن.�لو�سول.�إليها.على.�لإطالق)1(.

	•�لمطلب.�لأول:.�لالجئون.�لفل�سطينيون.�ل�سوريون.في.�لبلد�ن.�لعربية.وتركيا:.
�ل�سورية. �لأزمة. نتيجة. لبنان. في. �لالجئين. �ل�سوريين. �لفل�سطينيين. �أعد�د. �لأونرو�. قدرت.
بد�ية.كانون.�لثاني.– يناير.2017.بـ.)31141.(.لجئاً،.فيما.قدرت.�لعدد.نهاية.2015.بحو�لي.
)18000(.لجٍئ.فل�سطينّي.ي�سكل.�لأطفال.تحت.�سن.18.عاماً.41.%.منهم،.�إل.�أن.�لو�قع.ي�سير.�إلى.
�أن.�لأعد�د.�أكثر.من.ذلك،.فهناك.من.دخلو�.�إلى.�لأردن.على.�أنهم.�سوريون.نظرً�.لمنع.�لأردن.دخول.

�لفل�سطينيين.�لالجئين.من.�سورية.�إليها.ر�سمياُ..
كما.يقدر.عدد.�لالجئين.�لفل�سطينيين.من.�سورية.�إلى.م�سر.بـ.)6000(.لجٍئ،.بينما.لجاأ.)1000(.

.�إلى.قطاع.غزة.. .�سوريٍّ فل�سطينيٍّ

.https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis.)1(
موقع.الونروا.على.ال�سبكة.العنكبوتية.. .
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فيما.ذكرت.�إح�سائيات.مجموعة.�لعمل.من.�أجل.فل�سطينيي.�سورية.�إلى.وجود.)8000-6000(.
.في.تركيا. لجٍئ.فل�سطينيٍّ

�لعدد �لمكان
31141 لبنان
18000 �لأردن

8000-6000 تركيا
6000 م�سر
1000 قطاع.غزة

	•�لمطلب.�لثاني:.�لالجئون.�لفل�سطينيون.�ل�سوريون.في.�أوروبا:.
يو�جه.�إح�ساء.�أعد�د.�لالجئين.�لفل�سطينيين.�لمهجرين.من.�سورية.�إلى.�أوروبا.�سعوبات.تقنية.
كبيرة،.�أهمها.تاأخر.�لجهات.�لأوروبية.من.مر�كز.�إح�ساء.حكومية.ودو�ئر.هجرة.باإ�سد�ر.تقاريرها.
�لدورية،.وتوقف.بع�سها.�لآخر.عن.ن�سر.تقاريرها.�لف�سلية.كما.هو.�لحال.مع.�لمفو�سية.�ل�سامية.
عدد. �إح�ساء. بمتابعة. فل�سطينية. ر�سمية. جهة. �أي. تقوم. ل. فيما. .،UNHCR �لالجئين. ل�سوؤون.

�لالجئين.�لفل�سطينيين.�ل�سوريين.في.�أوروبا.
�أوروبا.قد. �ل�سوريين.في. �لفل�سطينيين. �أن.عدد.�لالجئين. �أعلنت. �أن.مجموعة.�لعمل.كانت.قد. �إل.
بلغ.حتى.يونيو./.حزير�ن.2016.نحو.)79206(،.وذلك.بناء.على.تقدير�ت.غير.ر�سمية.ومقاطعة.

بع�س.�لإح�سائيات.�ل�سادرة.عن.جهات.دولية.ور�سمية.�أوروبية.
من. بعد. تنته. ولم. �أوروبا.2015. دخلت. �لتي. �لمتفاوتة. و�لأعد�د. �لكبيرة. �ل�سطر�بات. وب�سبب.
�إجر�ء�ت.�للجوء.فقد.�أ�سارت.�لوكالة.�لأوروبية.لإد�رة.�لتعاون.�لعملياتي.في.�لحدود.�لخارجية.
�أن. �إلى. �لثاني.2015. �لربعي. �لأوروبي.)فرونتك�س(.خالل.تقريرها. �لأع�ساء.في.�لتحاد. للدول.
على. وقيا�ساً. تقريباً،. �أ�سعاف. ثالثة. �رتفع. قد. �أوروبا. �إلى. �سورية. من. �لقادمين. �لالجئين. �أعد�د.
ذلك.يمكن.تقدير.ن�سبة.م�سابهة.بالن�سبة.للفل�سطينيين.�لقادمين.من.�سورية،.وهو.ما.قد.يقترب.من.

..)41.706(
وفي.�لن�سف.�لأول.من.�لعام.)2016(.لوحظ.توقف.معظم.�لجهات.�لدولية.عن.�إ�سد�ر.تقاريرها.
لإد�رة. �لأوروبية. و�لوكالة. �لالجئين،. مفو�سية. وخ�سو�ساً. �لمو�سوع. بهذ�. �لمتعلقة. �لدورية.
�لتعاون.�لعملياتي.في.�لحدود.�لخارجية.للدول.�لأع�ساء.في.�لتحاد.�لأوروبي.)فرونتك�س(،.�إل.



42

�لأوروبي. �لتركي. �لتفاق. توقيع. قبل. �لالجئين. و�سول. ��ستمر�ر. �لعتبار. بعين. �أخذنا. و�إن. �أنه.

بنف�س. – فبر�ير(. )�سباط. �لثاني(،. كانون. .- )يناير. ل�سهري. �لعدد. فيكون. �لالجئين. بخ�سو�س.

.، .�سوريٍّ �لعدد.�لمقدر.مع.�لعام.)2015(.لذلك.فاإن.�لعدد.�لتقريبي.يقدر.بـ.)8000(.لجٍئ.فل�سطينيٍّ

�لتفاق. توقيع. بعيد. �ل�سوريين. �لفل�سطينيين. �لالجئين. لو�سول. تام. �سبه. توقف. �ُسّجل. في.حين.

)�لتركي/.�لأوروبي(.مطلع.�سهر.�آذ�ر.)2016(،.ب�سبب.نجاح.�ل�سلطات.�لتركية.ب�سبط.حدودها.

�لبحرية.من.جهة،.وت�سديد.�لإجر�ء�ت.من.قبل.كل.من.هنغاريا.وبلغاريا.ومقدونيا.لحر��سة.حدودها.

�لبرية.من.جهة.�أخرى،.مما.يجعل.�لعدد.�لإجمالي.لالجئين.�لفل�سطينيين.�ل�سوريين.�لذين.و�سلو�.

�إلى.�أوروبا.في.�لفترة.2011-.يناير.2016،.ي�سل.تقريباً.�إلى.)79206(.لجئين،.مع.�لتاأكيد.على.
�أن.�لإح�سائيات.في.�لفترة.)2015-2016(.هي.تقديرية.

جدول.تف�سيلي.باإح�سائيات.�أعد�د.�لالجئين.�لفل�سطينيين.�ل�سوريين.في.�أوروبا

2016 2015 2014 2013 2012 2011

8.000 41.706 13902 9620 3513 2465

79206 �لعدد.�لإجمالي

فيما.يتوقع.�أن.يتجاوز.�لعدد.�لحالي.)85(.�ألف.لجٍئ.كحد.�أدنى.وذلك.بناء.على.تقدير�ت.ومتابعات.

لأعد�د.�لعو�ئل.و�لأفر�د.�لو��سلين.�إلى.�أوروبا.عبر.�إجر�ء�ت.لّم.�ل�سمل.خالل.�لن�سف.�لثاني.من.

.
عام.2016.)1(

)1(.منهجية.تثقيل.الرقم.الإح�سائي.للفل�سطيني.ال�سوري.في.اأوربا.للباحث.القت�سادي.محمد.يو�سف.
وعن.طريقة.الو�سول.اإلى.تلك.الإح�سائيات.اعتمد.باحثو.المجموعة.على.منهجية.تثقيل.الرقم.الإح�سائي.للفل�سطيني. .
لعدد.فل�سطينيي.�سورية.من.الإح�سائيات. ال�سحة. اإلى. الأقرب. الرقم. اأوربا.والتي.ت�ساعد.با�ستخال�س. ال�سوري.في.
الأوربية،.حيث.ل.ُتقّدم.اإح�سائيات.منف�سلة.لهم.كما.هو.الحال.مع.باقي.الالجئين.من.الجن�سيات.الأخرى،.في.حين.
.،»)Stateless( وطن. »بدون. �سمن. معظمهم. .UNHCR الالجئين. ل�سوؤون. ال�سامية. المفو�سية. اإح�سائيات. ُت�سّنف.
وهذه.الفئة.ل.ت�سم.الالجئين.الفل�سطينيين.من.�سورية.فح�سب.بل.ت�سم.العديد.من.الفئات.الأخرى.من.لجئين.اأكراد.

و�سوماليين.وقادمين.من.بع�س.دول.الخليج.العربي،.وهو.ما.تقدر.ن�سبته.بـ.%16.
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�لنتائج 

�لالجئين. وطال. �سورية. في. �لد�مي. �ل�سر�ع. في. �لفل�سطينية. و�لتجمعات. �لمخيمات. �أُقحمت.

�لفل�سطينيين.�لأذى.�لذي.طال.�لمو�طن.�ل�سوري.من.قتل.وتهجير.و�عتقال،.دونما.�أي.فرق،.رغم.

في. �أحد�ث. من. يجري. عما. لتحييدهم. �لفل�سطينيون. �لالجئون. �أطلقها. �لتي. �لعديدة. �لمنا�سد�ت.
�سورية..

و��ستمرت.معاناة.�لالجئين.�لفل�سطينيين.في.�سورية.مع.��ستمر�ر.وتعاظم.�لأحد�ث.�لمندلعة.في.

�سورية.منذ.�آذ�ر.2011.وما.ز�لت،.وتفاوتت.�لخ�سائر.و�أعد�د.�ل�سحايا.بح�سب.�لمناطق.و�لمدن.
�ل�سورية.وما.تر�فق.معها.من.�أعمال.قتالية.على.�لأر�س.�أو.ت�سويات-.خالل.�لمرحلة.�لمدرو�سة..
وبح�سب.�لإح�سائيات.�لو�ردة.في.�لتقرير.فاإن.)3521(.فل�سطينياً.قتلو�.ب�سبب.�لأزمة.�ل�سورية.
بالإ�سافة.�إلى.حو�لي.)1613.(.معتقاًل.منذ.بد�ية.�لثورة.�ل�سورية.ولغاية.حزير�ن.– يونيو.2017.

دون.�أي.�عتبار.لخ�سو�سية.�للجوء.وما.يترتب.على.ذلك.من.حقوق..
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�لتو�صيات 

عوة طرفي �ل�صر�ع في �صورية �إلى حقن �لدم وتحييد �لمخيمات �لفل�صطينية و�حتر�م  د	•
�لوجود �لفل�صطيني في �صورية باعتباره وجودً� موؤّقتًا.

�لالجئين  من  و�لمفقودين  �لمعتقلين  عن  للك�صف  �صورية  في  �ل�صر�ع  طرفي  	•دعوة 
�لفل�صطينيين، و�إدر�ج ملف �لمعتقلين �لفل�صطينيين في �أّية ت�صوية قادمة. 

في  �لفل�صطينيين  �لالجئين  حقوق  عن  للدفاع  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  	•دعوة 
�صورية باعتبارها �لممثل �ل�صرعي و�لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني. 

و��صتثمار  �صورية  فل�صطينيي  تجاه  م�صوؤولياتها  لتحّمل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  	•دعوة 
�لمخيمات  لتحييد  �ل�صلة  ذ�ت  و�لدول  �ل�صورية  �لحكومة  مع  �لدبلوما�صية  عالقاتها 

و�صون �لدم �لفل�صطيني في �صورية وخارجها. 

	•دعوة جامعة �لدول �لعربية و�لمجتمع �لدولي وخا�صة �لأونرو� �لم�صوؤولة م�صوؤولية 
مبا�صرة عن �لالجئين �لفل�صطينيين �إلى تقديم �لحماية �لقانونية و�لج�صدية لالجئين 
�أ�صوة بغيرهم من �لالجئين في �لعالم بح�صب ما تن�ّس عليه  �لفل�صطينيين في �صورية 

�لتفاقيات و�لقو�نين �لدولية. 

�نتهى  




