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مقدمة
تراجعــت حــدة العمليــات العســكرية فــي ســورية بعــد اســتعادة القــوات الحكوميــة الســورية 
ــر الســلطات  ــة -بحســب تعبي ــوات الرديف ــة والق ــوات الروســية واإليراني ــن الق ــة م المدعوم
السورية-الســيطرة علــى معظــم األراضــي الســورية باســتثناء مدينــة إدلــب ومناطــق أخــرى 
فــي الشــمال الســوري وريــف حمــاة. األمــر الــذي أدى إلــى انخفاض أعــداد الضحايــا المدنيين 
ــة  ــة باهظ ــت ضريب ــطينية؛ التــي دفع ــات الفلس ــات والتجمع ــل المخيم ــطينيين داخ الفلس
ــم  ــن الفلســطينيين نظــرًا لهشاشــة أوضاعه ــدرات الالجئي ــات ومق ــرب، اســتنزفت طاق للح
االقتصاديــة، وحالــة االنشــطار التــي أصابتهــم على كل المســتويات االقتصادية والمعيشــية 

والصحيــة والتعليميــة وغيرهــا. 

ودّلــت إحصائيــات مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية علــى ســقوط )3987( 
الجئــًا فلســطينيًا منــذ انــدالع الثــورة الســورية فــي آذار-مــارس /2011 ولغايــة حزيــران – 
يونيــو 2019، داخــل ســورية نتيجــة األعمــال القتاليــة أو الحصــار أو التعذيــب حتــى المــوت 
داخــل الســجون والمعتقــالت، أو خــارج ســورية علــى دروب الهجــرة أو دول الشــتات الجديــد. 

يتنــاول التقريــر اإلحصائيــات اإلجماليــة للضحايــا والمعتقليــن الفلســطينيين مــن خــالل 
ــة  ــات اإلجمالي ــاول الفصــل األول اإلحصائي ــد تن ــة فصــول رئيســة وعــدة مباحــث، فق ثالث
للضحايــا والمعتقليــن الفلســطينيين منــذ انــدالع الثــورة الســورية فــي آذار-مــارس 2011 
ولغايــة حزيــران – يونيــو 2019، أمــا الفصــل الثانــي فقــد عــرض اإلحصائيــات المتعلقــة 
بضحايــا النصــف األول مــن 2019 اســتكماالً لمــا بــدأ في قســم الدراســات والتقاريــر الخاصة 
ــن  ــداد الالجئي ــات ألع ــث إحصائي ــل الثال ــن الفص ــا تضم ــة. فيم ــر إحصائي ــر تقاري ــن نش م

الفلســطينيين مــن ســورية إلــى بعــض دول اللجــوء الجديــد. 

ويعتمــد التقريــر الحياديــة والموضوعيــة في عــرض المعلومات للباحثين والمهتمين بالشــأن 
الفلســطيني الســوري مــن خــالل إدراج جــداول ومخططــات بيانيــة تشــير إلى األعــداد العامة 
للضحايــا والمعتقليــن مــن حيــث التــوزع الزمانــي والمكانــي، والجنــس والشــريحة العمريــة، 

والصفــة التــي تمتعــت بهــا الضحيــة )مدنــي – عســكري(. 
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أساسيات	هامة	
هــذا التقريــر واحــد ضمــن سلســلة مــن التقاريــر اإلحصائيــة والتوثيقيــة والحقوقيــة التــي 	 

تصدرهــا المجموعــة، فــي محاولــة منهــا لتســليط الضــوء علــى جانــب مهــم مــن جوانــب 
معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية.

ــن 	  ــطينيون م ــون الفلس ــه الالجئ ــرض ل ــا يتع ــة م ــراز حقيق ــى إب ــة إل ــدف المجموع ته
ــرأي العــام العالمــي، ومؤسســات حقــوق اإلنســان، ومنظمــات  ســورية بغيــة تحريــك ال
حمايــة الالجئيــن، واألمــم المتحــدة، للعمــل علــى تقديــم الحمايــة القانونيــة الجســدية 

ــطينيين. ــن الفلس لالجئي

وتؤكــد المجموعــة أن تقريرهــا اإلحصائــي غيــر معنــّي بتحميــل جهــة دون غيرهــا 	 
ــى  ــات تشــير بوضــوح إل ــا الفلســطينيين، بالرغــم مــن أن اإلحصائي مســؤولية الضحاي
ــة  ــد الجه ــة تحدي ــة مهم ــرك المجموع ــن تت ــاة، لك ــن تلــك المأس ــرف المســؤول ع الط
المســؤولة ومحاســبتها لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، والمحافــل الدوليــة المســؤولية عــن 

ــانية.  ــد اإلنس ــاكات ض ــرب واالنته ــم الح جرائ

العــدد الحقيقــي للضحايــا ربمــا يكــون أكبر مــن الرقم الذي أظهــره التقريــر فاإلحصائيات 	 
الــواردة فيــه هــي فقــط مــا قــام فريــق الرصــد والتوثيــق في مجموعــة العمل مــن رصده 
بشــكل حقيقــي وموثــوق عبــر مراســليها الميدانييــن فــي مختلــف مناطــق ســورية ودول 
ــة  ــال والمالحق ــن االعتق ــًا م ــا خوف ــم ذوي الضحاي ــبب تكّت ــك بس ــد، وذل ــوء الجدي اللج
ــة  ــات اللوجســتية والتمثيلي ــل النظــام الســوري، أو بســبب عــدم توافــر اإلمكاني مــن قب

القانونيــة للوصــول إلــى أســماء أو صــور الضحايــا كمــا فــي بعــض حــاالت الغــرق. 

ــي 	  ــدد الحقيق ــاء الع ــي إحص ــاة ف ــة معان ــي المجموع ــق ف ــد والتوثي ــق الرص ــه فري واج
لألطفــال والنســاء بســبب صعوبــة الحصــول علــى جميــع البيانــات الخاصــة لعــدد مــن 
الضحايــا، ومــن ضمنهــا تفاصيــل العمــر، وعــادات المجتمــع المحافــظ الــذي يمتّنــع عــن 

إعطــاء معلومــات عــن النســاء اللواتــي تعرضــن لالضطهــاد.
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الفصل	األول

	اإلحصائيات	العامة	للضحايا	والمعتقلين	الفلسطينيين	
في	سورية

ــي ســورية  ــن الفلســطينيين ف ــا الالجئي ــة لضحاي ــات اإلجمالي ــاول هــذا الفصــل اإلحصائي يتن
ــو2019  ــران – يوني ــهر حزي ــة ش ــارس 2011 ولغاي ــهر آذار/م ــن ش ــدة م ــرة الممت ــالل الفت خ
ــة  ــا الضحي ــي حملته ــة الت ــة، والصف ــس والشــرائح العمري ــكان، والجن ــان والم ــث الزم ــن حي م
)مدنــي أم عســكري( وكذلــك أشــهر األســباب التــي أدت لحــدوث الوفيــات الناجمــة عــن األعمــال 

ــى المعتقليــن. ــة، باإلضافــة إل القتالي
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المبحث	األول	اإلحصائيات	اإلجمالية	لضحايا	الالجئين	الفلسطينيين	خالل	
الفترة	الممتدة	من	شهر	آذار/مارس	2011	ولغاية	شهر	حزيران-يونيو	

2019

تفاوتــت أعــداد الضحايــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية خــالل الفتــرة الممتــدة 
ــباب  ــب ألس ــي الغال ــك ف ــع ذل ــر، ويرج ــذا التقري ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــع 2011، وحت ــن ربي م
متعــددة أهمهــا االرتفــاع واالنخفــاض فــي حــدة األعمــال القتاليــة والنــزوح، والتهجيــر الــذي 
وقــع بحــق العديــد مــن المخيمــات، وتــم تســجيل عشــرات اآلالف مــن حــاالت اللجــوء إلــى 

خــارج ســورية. 
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المطلب	األول	التوزع	الزماني

بّينــت اإلحصائيــات الموثقــة لــدى مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ســقوط 
ــًا فــي  ــًا فلســطينيًا فــي عــام )2013(، وتعــدُّ هــذه النســبة هــي األكبــر زمني )1017( الجئ
زيــادة ملحوظــة عــن عــام 2012 الــذي ســقط فيــه )778( ضحيــة، فيمــا انخفــض عــدد 

الضحايــا تدريجيــًا فــي األعــوام التــي تلــت ذلــك. 

جدول	ومخطط	بياني	يوضح	التوزع	الزماني	للضحايا	الفلسطينيين	الذين	قضوا	في	سورية	
خالل	الفترة	الممتدة	من	شهر	آذار/مارس	2011	وحتى	نهاية	شهر	حزيران-يونيو	2019

الضحاياالسنة

201190

2012783

20131025

2014749

2015498

2016314

2017205

2018278

45نهاية حزيران 2019
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المطلب	الثاني	التوزع	المكاني	

ــة  ــال القتالي ــة األعم ــورية نتيج ــي س ــطينيين ف ــن الفلس ــاء الالجئي ــن أبن ــقط اآلالف م س
ــق الهجــرة نتيجــة  ــى طري ــر مباشــر عل ــا ســقط العشــرات أيضــًا بشــكل غي المباشــرة، فيم
الغــرق فــي البحــر، أو التعــرض لألزمــات الصحيــة أثنــاء عبور الصحــاري أو البحــار، أو التعرض 

إلطــالق الرصــاص علــى حــدود الــدول المجــاورة أثنــاء محــاوالت العبــور. 

الضحايا	خارج	سورية	

ــا مــن الالجئيــن الفلســطينيين الذيــن ســقطوا علــى طريــق الهجــرة، أو  ــغ عــدد الضحاي بل
ــدًا.  ــر مــن )12( بل ــى أكث ــة، توزعــوا عل ــد )92( ضحي فــي دول اللجــوء الجدي

جدول يظهر توزع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين من سورية الذين قضوا خالل الفترة 
2011 – حزيران-يونيو/2019 حسب بلد الوفاة

العددالبلد

19لبنان

17ليبيا

16مصر

13تركيا

8اليونان

6مالطا

4فلسطين

3ألمانيا

3إيطاليا

1قبرص

1مقدونيا

1السويد

92المجموع
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مخطط بياني يظهر توزع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين من سورية الذين قضوا خالل 
الفترة 2011 – حزيران-يونيو/2019 حسب بلد الوفاة )خارج سورية(
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الضحايا	داخل	سورية

توزع	الضحايا	حسب	المحافظات	الرئيسة	في	سورية:

تشــير إحصائيــات المجموعــة إلــى أن عــدد الضحايــا الذيــن قضــوا داخــل ســورية هــو 
)3895( الجئــًا مــن أصــل )3987( ضحيــة جــرى توثيقهــم، حيــث ُســجِّل فــي دمشــق وريفها 
العــدد األكبــر مــن الضحايــا، فقــد بلــغ مجمــوع الضحايــا المســجلين لــدى المجموعــة منــذ 
آذار-مــارس 2011 ولغايــة حزيــران يونيــو 2019 )2234( ضحيــة فــي زيــادة بســيطة عــن 
إحصائيــات نهايــة حزيــران يونيــو 2018 بحــدود )16( ضحيــة، وذلــك بســبب توقــف األعمال 

الحربيــة فــي هــذه المناطــق، واســتتباب ســيطرة قــوات النظــام الســوري عليهــا.

توزع الضحايا على المحافظات السورية الرئيسة خالل الفترة 2011 – حزيران -يونيو /2019

النسبةالعددمكان	الوفاة

%130234.66دمشق

%93223.68ريف دمشق

%71918.03غير معروف

%3919.81درعا

%2325.82حلب

%842.11حمص

%571.43حماة

%411.03السويداء

%330.83إدلب

%320.80القنيطرة

%290.73دير الزور

%240.61الالذقية

%120.30الرقة

%50.13الحسكة

%10.03يبرود

%10.03حلب

100.00%3895المجموع
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مخطط بياني يبين توزع الضحايا على المحافظات السورية الرئيسة خالل الفترة 2011 – 
حزيران -يونيو /2019

توزع	الضحايا	حسب	المخيمات	والتجمعات	الفلسطينية	في	سورية

ــى  ــدى مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية إل ــات الموثقــة ل أشــارت اإلحصائي
ســقوط )1977( ضحيــة فلســطينية داخــل المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية حتــى نهايــة 
حزيــران – يونيــو 2019، فــي زيــادة عــن ذات التاريــخ مــن العــام 2018 الــذي ســجل فيــه 

1953 ضحيــة بواقــع زيــادة )24( ضحيــة.

وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق قــد تصــدر القائمــة العامــة 
للضحايــا، وذلــك بســبب مــا تعــرض لــه مــن حصــار ودمــار ومحــاوالت الســتعادة الســيطرة 

ــا. ــن الضحاي ــد م ــرًا وســقوط المزي ــاً وتدمي ــث شــهد قصف ــه، حي علي
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جدول يبين توزع الضحايا الذين قضوا خالل الفترة 2011 – حزيران -يونيو /2019 حسب 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية

النسبةالعددمكان	الوفاة

%114657.70دمشق - مخيم اليرموك

%21710.93درعا - المخيم

%1397.45ريف دمشق - مخيم خان الشيح

%944.73ريف دمشق - الحسينية

%874.38دمشق - السيدة زينب + المخيم

%613.07حلب - مخيم النيرب

%502.52ريف دمشق - السبينة

%462.32حلب - مخيم حندرات

%341.71درعا - المزيريب

%311.56ريف دمشق - جرمانا + المخيم

%221.11حمص - المخيم

%201.01حماة - المخيم

%110.55ريف دمشق - مخيم دنون

%70.35الالذقية - مخيم الرمل

%60.30ريف دمشق - الذيابية

%10.05دمشق - ركن الدين

%30.15مخيم الوافدين

%20.10مخيم دير بلوط

100.00%1977المجموع
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مخطط بياني يبين توزع الضحايا الذين قضوا خالل الفترة 2011 – حزيران -يونيو /2019 
حسب المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية
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المطلب	الثالث	الضحايا	حسب	الجنس	والعمر	

وّضحــت اإلحصائيــات التــي قدمهــا فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمل أن الشــرائح 
الهشــة فــي المجتمــع الفلســطيني مــن الشــيوخ والنســاء واألطفــال قــد تضــررت بشــكل 

مباشــر نتيجــة الظــروف الموضوعيــة التــي وجــدوا فيهــا.

ــى،  ــا بمــا يعــادل )487( أنث ــاث )12.21 %( مــن المجمــوع العــام للضحاي فقــد شــكلت اإلن
بينمــا بلغــت نســبة األطفــال إلــى البالغيــن مــن عــدد الضحايــا )6.27%( أي مــا يعــادل 

)250( طفــاًل مقابــل )93.71%( مــن الذكــور البالغيــن أي )3737( بالغــًا. 

جدول يبين توزع الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل الفترة 2011 – حزيران– 
يونيو /2019 حسب الجنس 

جدول يبين توزع الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خالل الفترة 2011 – أيلول – 
سبتمبر /2019 حسب العمر
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المطلب	الرابع	الضحايا	حسب	الصفة	)	مدني	-	عسكري	(:

ــي  ــق ف ــد والتوثي ــم الرص ــد قس ــورية رص ــي س ــف ف ــال العن ــاض أعم ــد وانخف ــع تصاع م
ــًا فلســطينياً تمتعــوا  مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية ســقوط )817( الجئ
ــل  ــقطوا داخ ــن س ــا الذي ــي الضحاي ــن إجمال ــة م ــنوات األزم ــالل س ــكرية خ ــة العس بالصف
ــًا، ســقط غالبيتهــم أثنــاء القتــال إلــى جانــب قــوات  وخــارج ســورية، والبالــغ )3987( الجئ

النظــام. 

مخطط يبين نسبة الضحايا المدنيين إلى العسكريين الذين سقطوا منذ آذار-مارس 2011 
ولغاية حزيران -يونيو 2019 

النسبةالعددالتصنيف

%317079.51مدني

%81720.49عسكري

100.00%3987المجموع

يشــار إلــى أن مشــاركة الالجئيــن الفلســطينيين القتــال إلــى جانــب أحــد األطــراف، قــد كان 
إجباريــًا كمــا فــي ضحايــا التجنيــد اإللزامــي للفلســطينيين فــي جيــش التحريــر الفلســطيني، 
فقــد قضــى )256( ضحيــة مــن مجنــدي جيــش التحريــر الفلســطيني، الذيــن ُأجِبــروا علــى 
القتــال إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري، أو اختياريــًا فــي بعــض الحــاالت، كالقتــال فــي 
صفــوف الميليشــيات الفلســطينية المحســوبة علــى النظــام الســوري، كالجبهــة الشــعبية – 
القيــادة العامــة، ولــواء القــدس الفلســطيني وحركــة فلســطين حــرة، باإلضافــة إلى عشــرات 
الضحايــا الذيــن ســقطوا أثنــاء القتــال إلــى جانــب مجموعــات المعارضــة الســورية المســلحة.

المطلب	الخامس	الضحايا	حسب	السبب	المؤدي	للوفاة

تعــددت األســباب الكامنــة وراء قضــاء )3987( الجئــًا فلســطينيًا بســبب الحــرب فــي ســورية، 
ــاله االشــتباكات، لكــن كان أبشــعها المــوت  ــا، ت ــث كان القصــف المباشــر فــي مقدمته حي
تحــت التعذيــب فــي المعتقــالت، حيــث تمكنــت المجموعــة مــن توثيــق )604( الجئــًا قضــوا 

تحــت التعذيــب أثنــاء اعتقالهــم. 
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جدول ومخطط يبينان األسباب التي أدت إلى سقوط الضحايا من الالجئين الفلسطينيين 
السوريين، والذي قضوا خالل الفترة 2011 – حزيران-يونيو/2019

النسبةالعددكيفية	الوفاة
%121230.40قصف

%107727.01طلق ناري
%60415.15تحت التعذيب

%3117.80رصاص قناص
%2055.14ضحايا الحصار

%1423.56تفجير
%922.31إعدام ميداني

%872.18مجهول
%521.30غرق

%471.18خطف ثم قتل
%340.85إعدام

%270.68رصاص االحتالل الصهيوني
%230.58اغتيال

%140.35نقص رعاية صحية
%140.35مجزرة عائلية

%130.33بالسالح األبيض
%90.23ضحايا الهجرة
%90.23أزمة صحية

%80.20حرقًا
%20.05انهيار مبنى

%20.05اختناق
%10.03تدافع
%10.03دهس
%10.03انتحار

100.00%3987المجموع



إحصائيات 2019

20

المبحث	الثاني	اإلحصائيات	اإلجمالية	للمعتقلين	والمفقودين	
الفلسطينيين	في	سورية	خالل	الفترة	2011	–حزيران–	يونيو	/2019

تمكــن فريــق الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية توثيــق 
)1758( معتقــاًل فلســطينيًا فــي الســجون الســورية و)4( معتقليــن فــي لبنــان. فــي زيــادة 
ــا  ــي أتاحته ــة الت ــذة التفاعلي ــر الناف ــغ عب ــزال التبلي ــث ال ي ــق، حي ــة التوثي ــة بعملي ملحوظ
المجموعــة لإلبــالغ عــن المعتقليــن متاحــًا أمــام األهالــي والناشــطين ضمــن معاييــر دقيقــة 

اعتمدتهــا المجموعــة. 

جدول يبين توزع المعتقلين الفلسطينيين حسب مكان السكن خالل الفترة الممتدة من آذار 
– مارس 2011 حتى حزيران – يونيو 2019 

النسبةالعددمكان	التوقيف
%44025.52غير معروف

%24814.39ريف دمشق - مخيم خان الشيح
%24314.10دمشق - مخيم اليرموك
%23713.75حمص - مخيم العائدين

%985.68حلب - مخيم النيرب
%834.81الالذقية - مخيم الرمل
%533.07حماة - مخيم العائدين

%422.44درعا - مخيم درعا
%412.38ريف دمشق - مخيم السبينة

%352.03ريف دمشق - مخيم الحسينية
%331.91ريف دمشق - مخيم السيدة زينب

%321.86حلب - مخيم حندرات
%150.87درعا - المزيريب

%130.75حمص
%120.70درعا
%110.64حلب

%90.52دمشق - الحجر األسود
%90.52دمشق

%90.52دمشق - دمر
%80.46ريف دمشق - جديدة عرطوز

%70.41ريف دمشق - مخيم خان دنون
%60.35دمشق - كفرسوسة

%50.29ريف دمشق - مخيم جرمانا
%50.29دمشق - التضامن

%50.29ريف دمشق - جرمانا
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%50.29ريف دمشق - الحجر األسود
%40.23لبنان - مخيم عين الحلوة
%30.17ريف دمشق - السيدة زينب

%30.17ريف دمشق - دوما
%30.17دمشق - ركن الدين

%30.17ريف دمشق - مخيم سبينة
%30.17الالذقية

%20.12درعا - جلين
%20.12حمص - حي عكرمة

%20.12ريف دمشق
%20.12دمشق - حي التضامن
%10.06ريف دمشق - البويضة
%10.06ريف دمشق - صحنايا

%10.06درعا - النعيمة
%10.06إدلب

%10.06ريف دمشق - صهيا
%10.06ريف دمشق - الكسوة
%10.06حمص - وادي الذهب

%20.12ريف دمشق -المعضمية
%10.06ريف دمشق - زملكا
%10.06الحسكة - القامشلي
%10.06ريف دمشق - صهبا

%10.06دمشق - عربين
%10.06ريف دمشق - كوكب
%10.06ريف دمشق - مسرابا

%10.06دمشق -قدسيا
%10.06دمشق - باب توما

%10.06ريف دمشق - خربة الورد
%10.06درعا - طفس

%10.06ريف دمشق - المنطقة الصناعية
%10.06ريف دمشق - مديرا

%10.06دمشق - الزاهرة
%10.06طرطوس

%10.06دمشق - المزة
%10.06ريف دمشق - حجيرة

%10.06ريف دمشق
%10.06دمشق - مساكن برزة

101.97%1758المجموع
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المطلب	األول	توزُّع	المعتقلين	حسب	الجنس

ــاًل فلســطينيًا فــي  وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية )1758( معتق
الســجون الســورية، حيــث شــكلت اإلنــاث مجمــوع )109(، فيمــا بلــغ عــدد الذكــور نحــو 

.)1649(

مخطط يبين نسبة النساء للرجال المعتقلين داخل السجون منذ آذار – مارس 2011 ولغاية 
حزيران - يونيو 2019
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المطلب	الثاني	توزُّع	المعتقلين	حسب	المخيمات	والتجمعات	الفلسطينية

رصــدت مجموعــة العمــل اعتقــال )1180( الجئــًا فلســطينيًا مــن أبنــاء المخيمــات والتجمعات 
ــًا فلســطينيًا مــن أبنــاء مخيــم خــان  الرئيســة فــي ســورية، حيــث تــم اعتقــال )248( الجئ
الشــيح فــي ريــف دمشــق و)237( فلســطينيًا مــن مخيــم العائديــن– فــي مدينــة حمــص، 

بينمــا اعتقــل مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك )243( الجئًا-انظــر الجــدول التالــي: 

جدول يظهر توزع المعتقلين خالل الفترة 2011 –حتى حزيران -يونيو /2019 حسب 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية

النسبةالعددمكان	التوقيف	أو	االعتقال

%24821.02ريف دمشق - مخيم خان الشيح

%24320.59دمشق - مخيم اليرموك

%23720.08حمص - مخيم العائدين

%988.31حلب - مخيم النيرب

%837.03الالذقية - مخيم الرمل

%534.49حماة - مخيم العائدين

%423.56درعا - المخيم

%413.47ريف دمشق - السبينة

%363.05دمشق - السيدة زينب + المخيم

%352.97ريف دمشق - الحسينية

%322.71حلب - مخيم حندرات

%151.27درعا - المزيريب

%100.85ريف دمشق - جرمانا + المخيم

%70.59ريف دمشق - مخيم دنون

100.00%1180المجموع
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المطلب	الثالث	المفرج	عنهم	من	أبناء	الالجئين	الفلسطينيين	في	سورية	منذ	
بداية	األزمة	السورية	آذار	–	مارس	2011	ولغاية	30	حزيران	–يونيو	2019

وثقــت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية اإلفــراج عــن )528( فلســطينياً بمــا 
ــي  ــة، وف ــة متفاوت ــرات زمني ــال لفت ــوا لالعتق ــرأة خضع ــى )45( ام ــاًل إل ــادل )483( رج يع

مناطــق مختلفــة مــن المــدن الســورية. 
جدول يبين توزع المفرج عنهم من الفلسطينيين منذ آذار – مارس 2011 حتى الـ 30 

من حزيران – يونيو 2019

العددمكان	السكن
156حمص - مخيم حمص
94حلب - مخيم النيرب

83ريف دمشق - مخيم خان الشيح
59غير معروف

33دمشق - مخيم اليرموك
16حماة - مخيم حماة

15درعا - المزيريب
12حلب - مخيم حندرات
11درعا - مخيم درعا

10الالذقية - مخيم الرمل
8حمص

7ريف دمشق - مخيم خان دنون
3دمشق - التضامن

2حلب
2دمشق

2دمشق - دمر
2ريف دمشق - قدسيا

2ريف دمشق - مخيم السيدة زينب
1حمص - اإلنشاءات

1درعا
1دمشق - المزة
1ريف دمشق

1ريف دمشق - الحجر األسود
1ريف دمشق - المعضمية
1ريف دمشق - النشابية

1ريف دمشق - جديدة عرطوز
1ريف دمشق - دوما

1ريف دمشق - مخيم الحسينية
1طرطوس
528المجموع
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جدول يبين المفرج عنهم حسب المخيمات الفلسطينية منذ آذار – مارس 2011 حتى الـ 
30 من حزيران – يونيو 2019

العددمكان	السكن

156حمص - مخيم حمص

94حلب - مخيم النيرب

83ريف دمشق - مخيم خان الشيح

33دمشق - مخيم اليرموك

16حماة - مخيم حماة

15درعا - المزيريب

12حلب - مخيم حندرات

11درعا - مخيم درعا

10الالذقية - مخيم الرمل

7ريف دمشق - مخيم خان دنون

2ريف دمشق - مخيم السيدة زينب

1ريف دمشق - مخيم الحسينية

440المجموع
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المطلب	الرابع:	المفقودون

بلــغ عــدد المفقوديــن مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين )327( مفقــودًا منــذ بدايــة 
األزمــة الســورية فــي آذار – مــارس 2011 ولغايــة حزيــران – يونيــو 2019، حيــث شــكل 
الذكــور )287( مفقــودًا بينمــا اإلنــاث )40( -بحســب قســم الرصــد والتوثيــق فــي مجموعــة 

العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية. 

والمفقــودون عبــارة عــن شــريحة مــن الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين – ذكــورًا وإناثــًا 
بمختلــف األعمــار – فقــدوا أثنــاء التنقــل بيــن المــدن الســورية فــي مناطق خاضعة لســيطرة 
النظــام، وآخــرون فــي مناطــق خاضعــة لســيطرة المعارضــة الســورية، ولــم تعتــرف أي جهــة 

مــن هــذه الجهــات بوجودهــم لديهــا. 

ــن هــي المســؤولة مســؤولية  ــكال الطرفي ــة ل ــب الظــن أن المليشــيات واللجــان األمني ويغل
مباشــرة عــن إخفــاء هــذه العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن، بعدمــا أصبحــت تعمــل بشــكل كيفي 

خاضــع إلرادة المســؤول عنهــا مباشــرة. 

وبحســب بعــض حــاالت اإلخفــاء التــي تــم توثيقهــا؛ يجــد المتتبــع أن الهــدف وراء مــن تــم 
فقدهــم غالبــًا الســلب أو االبتــزاز. 

يضــاف إلــى هــذه الشــريحة مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن فقــدوا علــى طريــق الهجــرة، 
أو فــي بلــدان اللجــوء الجديــد. 
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جدول يبين أعداد وتوزع المفقودين من الالجئين الفلسطينيين حسب المكان خالل الفترة 
الممتدة منذ آذار- مارس 2011 ولغاية حزيران – يونيو 2019

العددمكان	االختفاء
98مخيم اليرموك

71غير معروف
16التضامن

15مخيم العائدين حمص
10 الزاهرة

8مخيم حندرات
6قدسيا

5الحجر األسود
5مخيم النيرب

4المزة
4رجم البقر

4مخيم جرمانا
3القزاز
3دمر

3زاكية
3مخيم السيدة زينب

2البويضة
2التل

2الكسوة
2الميدان
2باب توما

2جديدة عرطوز
2جرمانا

2ركن الدين
2صحنايا

2ضاحية قدسيا
2مخيم السبينة

2مخيم العائدين حماة
2مخيم خان دنون

2نهر عيشة
1أريحا

1أشرفية الوادي
1الباب
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1الباردة
1الحدود التركية

1الذيابية
1 السلمية
1الشاغور
1الشياح

1الغزالنية
1الفحامة
1القابون
1القاعة
1القدم

1المجتهد
1برزة
1جوبر
1 حجيرة
1حرستا

1خان العسل
1دف الشوك

1زملكا
1سيد علي

1شارع بغداد
1شمال سورية
1طريق المطار

1عدرا
1قطنا

1كفر بطنا
1مخيم الحسينية

1مخيم الرمل
2مخيم خان الشيح

1مخيم درعا
1مرسين

1مشروع دمر
1نصيب
1 هافونر
1هنانو
1يلدا

327المجموع
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جدول ومخطط بياني يبينان توزع المفقودين بحسب البلد منذ آذار – مارس 2011 ولغاية 
حزيران – يونيو 2019

العددبلد	االختفاء

303سورية

7ليبيا

7مصر

4تركيا

2ألمانيا

3اليونان

1مقدونيا

327المجموع
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الفصل	الثاني

	اإلحصائيات	العامة	للضحايا	خالل	النصف	األول	من	
عام	2019

اســتمرت معانــاة الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية مــع اســتمرار األزمــة الســورية، وظهــرت 
أســباب جديــدة لســقوط الضحايــا، كاألزمــات الصحيــة أو الغــرق بيــن الالجئيــن المهجريــن فــي 
مناطــق الشــمال الســوري، كذلــك تعــرض أحــد المخيمــات الفلســطينية “مخيــم النيــرب” فــي 

مدينــة حلــب لقصــف أدى إلــى ســقوط عشــرة الجئيــن مــن أبنــاء المخيــم.
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الفصل الثاني

المبحث	األول	اإلحصائيات	اإلجمالية	لضحايا	الالجئين	الفلسطينيين	في	
سورية	خالل	النصف	األول	من	2019

ــي  ــة المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ف ــي غالبي ــات العســكرية ف ــت العملي تواصل
ــا  ــك بم ــر أو التمس ــا خس ــترجاع م ــورية اس ــة الس ــراف األزم ــن أط ــرف م ــكل ط ــاوالت ل مح
اكتســب، فــأدى ذلــك إلــى ســقوط المزيــد مــن الالجئيــن الفلســطينيين مــن مدنييــن 

ــورية.  ــن س ــة م ــق مختلف ــي مناط ــكريين ف وعس

المطلب	األول	التوزع	الزماني	للضحايا

بينــت اإلحصائيــات انخفاضــًا كبيــرًا فــي أعــداد الضحايــا فــي النصــف األول مــن العــام 2019 
ــي  ــي معظــم المناطــق الســورية، باســتثناء المناطــق الت ــة ف ــال القتالي ــف األعم بســبب توق

تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية فــي الشــمال الســوري. 

حيــث ســجل خــالل الســتة أشــهر األولــى مــن عــام 2019 ســقوط 45 ضحيــة مقابــل ســقوط 
)166( ضحيــة فــي النصــف األول مــن 2018. 

المطلب	الثاني	التوزع	المكاني	للضحايا

ــًا  ــل أن )24( الجئ ــي مجموعــة العم ــق ف ــا قســم التوثي ــام به ــي ق ــج الرصــد الت ــرت نتائ أظه
فلســطينيًا مــن أصــل )45( ضحيــة قضــوا فــي مناطــق لــم يتــم التعــرف عليهــا بدقــة خــالل 
النصــف األول مــن عــام 2019، نظــرًا لتوثيــق غالبيتهــم )19( الجئــًا كضحايــا تحــت التعذيــب، 
لــم تتمكــن المجموعــة التعــرف علــى مــكان المعتقــالت التــي قضــوا فيهــا، بينمــا قضــى )10( 

فلســطينيين فــي مخيــم النيــرب الواقــع فــي مدينــة حلــب. 
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إحصائيات 2019

جدول يبين توزع الضحايا من الفلسطينيين بحسب مكان الوفاة خالل النصف األول من عام 
2019

النسبةالعددمكان	الوفاة

%2453.33غير معروف

%1022.22مخيم النيرب

%24.44البحدلية

%24.44الميادين

%24.44ريف حماة

%12.22صيدنايا

%12.22ريف عفرين

%12.22السخنة

%12.22شمال الخط

%12.22تركيا

100.00%45مجموع

مخطط يبين توزع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين في سورية على المحافظات الرئيسة 
خالل النصف األول من عام 2019 
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الفصل الثاني

المطلب	الثالث	الضحايا	حسب	الجنس	والعمر	

شــكلت اإلنــاث اللواتــي قضيــن خــالل النصــف األول مــن عــام 2019 )6.67 %( مــن إجمالــي 
الضحايــا أي بمعــدل)3( ضحيــة مقابــل )42( ضحيــة مــن الذكــور، كذلــك قضــى )8( أطفــال 

نتيجــة تواصــل الحــرب فــي ســورية بحســب اإلحصائيــات الموثقــة لــدى مجموعــة العمــل. 

توزع الضحايا حسب الجنس خالل النصف األول من عام 2019

النسبةالعددالجنس

%4293.33الرجال

%36.67النساء

100.00%45المجموع

توزع الضحايا حسب العمر خالل النصف األول من عام 2018

النسبةالعددالعمر

% 82.22  37بالغ

% 17.78 8طفل

100%	45المجموع
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المطلب	الرابع	الضحايا	حسب	السبب	المؤدي	للوفاة	

شــكل المــوت تحــت التعذيــب الســبب األبــرز لســقوط الضحايــا الذيــن تــم توثيقهــم 
خــالل النصــف األول مــن عــام 2019 فــي ظــل تراجــع حــدة القصــف الجــوي والمدفعــي، 
واالشــتباكات بيــن أطــراف الصــراع فــي ســورية، فقــد وثقــت المجموعــة أســماء )19( الجئــًا 
فلســطينيًا تــم تبليــغ ذويهــم بوفاتهــم داخــل المعتقــالت بعــد فتــرات طويلــة مــن االختفــاء 
القســري، بينمــا ســقط نتيجــة القصــف )13( فلســطينيًا، )10( ضحايــا منهــم فــي مخيــم 

ــار – مايــو 2019.  ــة فــي أي ــرب بعــد اســتهداف المخيــم بعــدة قذائــف صاروخي الني

كمــا وثقــت المجموعــة وفــاة الالجــئ أحمــد ابــو حميــدة مــن أبنــاء مخيــم النيــرب يــوم 18 
حزيران-يونيــو 2019 غرقــًا قبالــة الســواحل التركيــة خــالل محاولتــه الوصــول إلــى الجــزر 

اليونانيــة انطالقــًا مــن الســواحل التركيــة بطريقــة غيــر نظاميــة.

جدول ومخطط بياني يبينان أهم أسباب الوفاة بين الالجئين الفلسطينيين في سورية 
خالل النصف األول من عام 2019

النسبةالعددكيفية	الوفاة
%1942.22تحت التعذيب

%1328.89قصف
%817.78طلق ناري

%36.67تفجير
%12.22غرق

%12.22ضحايا الهجرة
100.00%45المجموع
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المطلب	الخامس	الضحايا	حسب	الصفة	)	مدني	–	عسكري	(

شــهدت األشــهر الســتة األولــى مــن عــام 2019 انخفاضــًا فــي أعــداد الضحايــا مــن الالجئيــن 
الفلســطينيين فــي ســورية، حيــث بلــغ إجمالــي الضحايــا )45( الجئــًا )38( منهــم مدنيــون، 
أي مــا يعــادل الـــ )84.44%(، بينمــا قضــى مــن العســكريين )7( عســكريين أي 13.56( %( 
ــاء المعــارك الدائــرة بيــن  مــن المعــدل العــام للضحايــا خــالل الفتــرة المدروســة وذلــك أثن
ــام 2018 )166(  ــن ع ــا م ــرة عينه ــا قضــى خــالل الفت ــي ســورية، فيم ــي الصــراع ف طرف

الجئــًا، منهــم )65( عســكريًا أي مــا نســبته )%39.15(. 

مخطط بياني يظهر نسبة العسكريين إلى المدنيين من الالجئين الفلسطينيين في سورية 
خالل النصف األول من عام 2019
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المبحث	الثاني	اإلحصائيات	اإلجمالية	للمعتقلين	الالجئين	الفلسطينيين	
في	سورية	خالل	النصف	األول	2019 

شــهد النصــف األول مــن 2019 توثيقــًا لبعض حــاالت االعتقال بين الالجئين الفلســطينيين 
فــي ســورية، فيمــا تــم اإلفــراج عن البعــض اآلخر. 

المطلب	األول	توزع	المعتقلين	حسب	المخيمات	والتجمعات	الفلسطينية	الرئيسة	
خالل	النصف	األول	2019

ــي ســورية خــالل النصــف األول  ــن الفلســطينيين ف ــاالت بحــق الالجئي ــدة االعتق ــت ح خف
مــن عــام 2019، حيــث رصــد فريــق التوثيــق فــي مجموعــة العمــل اعتقــال )4( الجئيــن 
فلســطينيين، تــم توقيــف )3( منهــم علــى الحواجــز األمنيــة المنتشــرة فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة النظــام، بينمــا تــم اعتقــال الجــئ واحــد مــن قبــل المعارضــة الســورية 

ــوط فــي الشــمال الســوري.  ــر بل فــي منطقــة دي
جدول يبين أسماء المعتقلين من أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية خالل النصف األول 

من عام 2019

تاريخ	االسمالرقم
االعتقال

مكان	
عنوان	المدينةاالعتقال

مالحظاتالسكن

 يحيى1
 مخيم دير1/30/2019السرحان

إدلبالبلوط
 دمشق
 - مخيم
اليرموك

 اعتقله عناصر من الشرطة
 العسكرية التابعة للمعارضة

 السورية شمال غرب حلب بتهمة
االنتماء لتنظيم “داعش”

2
 محمد
 يوسف
هجرس

 ريفالسومرية1/31/2019
دمشق

 ريف
 دمشق
 - مخيم

 خان
الشيح

 اعتقل من قبل النظام في
 منطقة السومرية قرب دمشق،
 وهو من أبناء مخيم خان الشيح
 لالجئين الفلسطينيين في ريف

دمشق، وهو أب لولد وست بنات

 عطية حسن3
 عين3/1/2019عثمان

دمشقالكرش
 درعا -
 مخيم
درعا

 64 عاماً من أبناء مخيم درعا
 اعتقل من قبل النظام السوري
 في منطقة عين كرش أثناء

 قيامه باستخراج تصريح للسفر
إلى لبنان

 ياسر4
 جنوب4/6/2019عمايري

دمشقدمشق
 دمشق
 - مخيم
اليرموك

 من أبناء مخيم اليرموك وهو
 منسق مؤسسة جفرا لإلغاثة،
 اعتقل هو وثالثة من موظفي
 المؤسسة جنوب دمشق، دون

معرفة أسباب االعتقال
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في المقابل شهد النصف األول من عام 2019 اإلفراج عن بعض المعتقلين الذين تم 
اعتقالهم في فترات سابقة، أو خالل الفترة نفسها، كما هو الحال مع الالجئ عطية حسن 

عثمان. 

جدول بأسماء المعتقلين الذين أفرج عنهم خالل النصف األول 2019

تاريخ	االسمالرقم	
اإلفراج

مكان	
االعتقال

مكان	
مالحظاتالسكن

 سامر1
1/26/2019الصفدي

 الحدود
 السورية
اللبنانية

 مخيم
اليرموك

 أفرج عنه بعد أن اعتقلته قوات األمن
 السوري على الحدود السورية اللبنانية

 أثناء عودته من لبنان إلى سورية
 دون معرفة أسباب االعتقال، علمًا أن
 المعتقل من أبناء مخيم اليرموك وهو

في العقد الثالث من العمر

 عبد الرحيم2
 تم اإلفراج عنه بعد اعتقاله عام 2013سوريةسورية1/26/2019صالح عوض

بحسب ابن شقيقه

3
 شادي

 إبراهيم
يوسف

 مخيم خان1/30/2019
الشيح

 مخيم خان
الشيح

 الفلسطيني “شادي إبراهيم يوسف”
 )شادي المختار( الذي اعتقل أثناء

 عودته إلى مخيم خان الشيح لالجئين
 الفلسطينيين في ريف دمشق الغربي،
 تم اإلفراج عنه. “التاريخ المذكور غير

دقيق”

 فؤاد فؤاد4
مخيم حماةدمشق5/19/2019قاسم

 أفرجت األجهزة األمنية السورية عن
 الالجئ الفلسطيني “فؤاد فؤاد قاسم”

أبو عدي بعد اعتقال دام 5 سنوات

 عطية حسن5
مخيم درعادمشق5/20/2019عثمان

 أفرجت األجهزة األمنية السورية عن
 المسن الفلسطيني “عطية حسن

 عثمان” مواليد 1955 من أبناء مخيم
 درعا جنوب سورية بعد اعتقال دام
 لحوالي 4 أشهر، حيث اعتقل من

 منطقة عين كرش في دمشق أثناء
 قيامه باستخراج تصريح للسفر إلى

لبنان
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	اإلحصائيات	العامة	لالجئين	الفلسطينيين	من	سورية
اعتمــدت مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية بشــكل رئيــس علــى اإلحصائيــات 
الرســمية الصــادرة عــن األونــروا فــي الــدول التــي تمــارس فيهــا أنشــطتها، فيمــا عملــت علــى 
جمــع اإلحصائيــات والتقاريــر واألرقــام المنشــورة والمتفرقــة الصــادرة عــن العديــد مــن المصادر 
المحليــة فــي الــدول التــي لجــأ إليهــا فلســطينيو ســورية، حيــث ال تتواجــد األونــروا كمــا هــو 
الحــال فــي تركيــا وأوروبــا، وذلــك باالعتمــاد علــى المســح الميدانــي الــذي قامــت بــه بعــض 
اللجــان األهليــة بالتنســيق مــع المجموعــة، نظــرًا لعــدم وجــود أي جهــة رســمية فلســطينية أو 
ــروا إلــى خــارج  دوليــة تعمــل علــى توثيــق أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين الذيــن ُهجِّ

ســورية خــالل ســنوات الحــرب الثمانــي الماضيــة. 
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المبحث	األول	اإلحصائيات	التفصيلية	للمهجَّرين	الفلسطينيين	بين	2011 
–حزيران	–	يونيو	2019

أشــارت إحصائيــات األونــروا إلــى وجــود مــا يقــارب مــن 560 ألــف الجــئ فلســطيني مســجل 
-حســب إحصائيــات مــا قبــل األزمــة الســورية-إلى المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية.

إال أن أعمــال العنــف والعنــف المضــاد التــي شــهدها ســورية منــذ آذار – مــارس 2011 
اضطــرت عشــرات اآلالف مــن الالجئيــن الفلســطينيين إلــى النــزوح داخليــًا، أو اللجــوء خــارج 

ســورية بفعــل تدهــور الوضــع األمنــي والمعيشــي. 

ــوا داخــل ســورية، فــإن  ومــن أصــل مــا يقــارب مــن 438.000 الجــئ مــن فلســطين ظل
أكثــر مــن 95% منهــم بحاجــة ماســة إلــى مســاعدة إنســانية مســتدامة مــن أجــل البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة. إن حوالــي 60% منهــم نازحــون شــردوا أكثــر مــن مــرة داخليــًا، كمــا أّن 
قرابــة الـــ 120 ألفــًا لجــؤوا خــارج البــالد )1(، ومــا يقــارب مــن )1488( عائلــة مهجــرة فــي 

مناطــق الشــمال الســوري.

المطلب	األول	الالجئون	الفلسطينيون	السوريون	في	البلدان	العربية	وتركيا:	

قــدرت األونــروا أعــداد الفلســطينيين الســوريين الالجئيــن فــي لبنــان نتيجــة األزمة الســورية 
نهايــة شــباط– فبرايــر 2019 بـــ )28598( الجئــًا، فيما قــدرت أعداد الالجئين الفلســطينيين 
ــًا  ــي )17719( الجئ ــر 2018 بحوال ــة تشــرين األول – أكتوب ــى األردن نهاي مــن ســورية إل
فلســطينيًا، يشــكل األطفــال تحــت ســن 18 عامــًا 41 % منهــم، إال أن الواقــع يشــير إلــى أن 
األعــداد أكثــر مــن ذلــك، فهنــاك مــن دخلــوا إلــى األردن علــى أنهــم ســوريون نظــرًا لمنــع 

األردن دخــول الفلســطينيين الالجئيــن مــن ســورية إليهــا رســميًا. 

 كمــا انخفــض عــدد الالجئيــن الفلســطينيين مــن ســورية إلــى مصــر إلــى )3000( الجــٍئ، 
بينمــا لجــأت 360 عائلــة بمعــدل )1000( فلســطينيٍّ ســوريٍّ إلــى قطــاع غــزة، إال أن 
ــادل 400 الجــئ )2( ــا يع ــة بم ــى 150 عائل ــل الهجرة-إل أعدادهــم انخفضــت أيضــاً -بفع

فيمــا أشــارت إحصائيــات مجموعــة العمــل مــن أجل فلســطينيي ســورية إلى وجــود )1915( 
عائلــة فلســطينية ســورية فــي تركيــا حتى نهايــة 2018.

https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis -1  موقع األونروا على الشبكة العنكبوتية 
2- عمر عودة عضو لجنة متابعة شؤون الالجئين من سورية إلى غزة في تصريح لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي 

سورية منتصف حزيران – يونيو 2019. 
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المطلب	الثاني	الالجئون	الفلسطينيون	السوريون	في	أوروبا:

يواجــه إحصــاء أعــداد الالجئيــن الفلســطينيين المهجريــن مــن ســورية إلــى أوروبــا صعوبــات 
ــم  ــي تض ــة »Stateless” الت ــن فئ ــورية ضم ــطينيو س ــف فلس ــث يصن ــرة، حي ــة كبي تقني
ــى  ــة إل ــن، باإلضاف ــدون والصوماليي ــن الب ــراد والكويتيي ــن األك ــن الالجئي ــرى م ــدادًا أخ أع
تأخــر الجهــات األوروبيــة مــن مراكــز إحصائيــات حكوميــة ودوائــر الهجــرة بإصــدار تقاريرهــا 
الدوريــة، وتوقــف بعضهــا اآلخــر عــن نشــر تقاريرهــا الفصليــة كمــا هو الحــال مــع المفوضية 
الســامية لشــؤون الالجئيــن UNHCR، فيمــا ال تقــوم أي جهــة رســمية فلســطينية بمتابعــة 

إحصــاء عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي أوروبــا.

إال أن مجموعــة العمــل كانــت قــد أعلنــت أن عــدد الالجئيــن الفلســطينيين الســوريين فــي 
أوروبــا قــد بلــغ حتــى يونيــو| حزيــران 2016 نحــو )79206(، وذلــك بنــاء علــى تقديــرات 
غيــر رســمية، ومقاطعــة بعــض اإلحصائيــات الصــادرة عــن جهــات دوليــة ورســمية أوروبيــة 

 .)3(

ــرات  ــى تقدي ــاء عل ــك بن ــى، وذل ــد أدن ــف كح ــي )100( أل ــدد الحال ــاوز الع ــع أن يتج ويتوق
ــمل. ــم الش ــراءات ل ــر إج ــا عب ــى أوروب ــن إل ــراد الواصلي ــل واألف ــداد العوائ ــات ألع ومتابع

3- منهجية تثقيل الرقم اإلحصائي للفلسطيني السوري في أوربا للباحث االقتصادي محمد يوسف.
وعــن طريقــة الوصــول إلــى تلــك اإلحصائيــات اعتمــد باحثــو المجموعــة علــى منهجيــة تثقيــل الرقــم اإلحصائــي للفلســطيني 
ــات  ــدد فلســطينيي ســورية مــن اإلحصائي ــى الصحــة لع ــرب إل ــي تســاعد باســتخالص الرقــم األق ــا، والت الســوري فــي أورب
األوربيــة، حيــث ال تقــدم إحصائيــات منفصلــة لهــم كمــا هــو الحــال مــع باقــي الالجئيــن مــن الجنســيات األخــرى، فــي حيــن 
ــن  UNHCR معظمهــم ضمــن بــدون وطــن )Stateless(، وهــذه  ــة الســامية لشــؤون الالجئي ــات المفوضي تصنــف إحصائي
ــن أكــراد  ــات األخــرى مــن الجئي ــد مــن الفئ ــل تضــم العدي ــن الفلســطينيين مــن ســورية فحســب، ب ــة ال تضــم الالجئي الفئ

وصومالييــن وقادميــن مــن بعــض دول الخليــج العربــي، وهــو مــا تقــدر نســبته بـــ %16.
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النتائج 

أقحمــت المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي الصــراع الدامــي فــي ســورية، وطــال 
الالجئيــن الفلســطينيين األذى الــذي طــال المواطــن الســوري مــن قتــل وتهجيــر واعتقــال، 
ــن  ــري م ــا يج ــم عم ــا لتحييده ــي أطلقوه ــدة الت ــدات العدي ــم المناش ــرق، رغ ــا أي ف دونم

أحــداث فــي ســورية. 

ــداث  ــم األح ــتمرار وتعاظ ــع اس ــورية م ــي س ــطينيين ف ــن الفلس ــاة الالجئي ــتمرت معان واس
المندلعــة فــي ســورية منــذ آذار 2011 ومــا زالــت، وتفاوتــت الخســائر وأعــداد الضحايــا 
بحســب المناطــق والمــدن الســورية، ومــا ترافــق معهــا مــن أعمــال قتاليــة علــى األرض أو 

تســويات-خالل المرحلــة المدروســة. 

ــوا بســبب األزمــة  ــواردة فــي التقريــر فــإن )3987( فلســطينيًا قتل وبحســب اإلحصائيــات ال
الســورية، باإلضافــة إلــى حوالــي )1758( معتقــاًل منــذ بدايــة الثــورة الســورية ولغايــة 

حزيــران – يونيــو 2019 دون أي اعتبــار لخصوصيــة اللجــوء، ومــا يترتــب علــى ذلــك حقــوق. 

التوصيات	

ــد المخيمــات الفلســطينية 	  ــدم وتحيي ــى حقــن ال دعــوة طرفــي الصــراع فــي ســورية إل
ــًا. ــاره وجــودًا مؤقت ــرام الوجــود الفلســطيني فــي ســورية باعتب واحت

دعــوة طرفــي الصــراع فــي ســورية للكشــف عــن المعتقليــن والمفقوديــن مــن الالجئيــن 	 
الفلســطينيين، وإدراج ملــف المعتقليــن الفلســطينيين فــي أي تســوية قادمــة. 

دعــوة منظمــة التحريــر الفلســطينية للدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن الفلســطينيين فــي 	 
ســورية باعتبارهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني. 

دعــوة الســلطة الفلســطينية لتحمــل مســؤولياتها تجــاه فلســطينيي ســورية، واســتثمار 	 
عالقاتهــا الدبلوماســية مــع الحكومــة الســورية والــدول ذات الصلــة لتحييــد المخيمــات، 

وصــون الــدم الفلســطيني فــي ســورية وخارجهــا. 

دعــوة جامعــة الــدول العربيــة والمجتمــع الدولــي وخاصــة األونــروا -المســؤولة مســؤولية 	 
والجســدية  القانونيــة  الحمايــة  تقديــم  الفلســطينيين-إلى  الالجئيــن  عــن  مباشــرة 
لالجئيــن الفلســطينيين فــي ســورية أســوة بغيرهــم مــن الالجئيــن فــي العالــم بحســب 

مــا تنــص عليــه االتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة. 








