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مقدمـــة

التي. للحرب،. الباهظة. ال�ضريبة. تدفع. �ضورية. في. الفل�ضطينية. والتجمعات. المخيمات. تزال. ال.

ا�ضتنزفت.طاقات.ومقدرات.ال�ضعب.ال�ضوري.عموماً،.والالجئين.الفل�ضطينيين.خ�ضو�ضاً،.نظرًا.اإلى.

ه�ضا�ضة.اأو�ضاعهم.االقت�ضادية.وحالة.االن�ضطار.التي.اأ�ضابتهم.على.كل.الم�ضتويات.االقت�ضادية.
والمعي�ضية.وال�ضحية.والتعليمية.وغيرها..

منذ. فل�ضطينياً. الجئاً. .)3357( �ضقوط. �ضورية. فل�ضطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. اأح�ضت. لقد.

�ضورية. داخل. .،2016 اأيلول/�ضبتمبر. ولغاية. .2011 اآذار/مار�س. في. ال�ضورية. الثورة. اندالع.

نتيجة.االأعمال.القتالية.اأو.الح�ضار.اأو.التعذيب.حتى.الموت.داخل.ال�ضجون.والمعتقالت،.اأو.خارج.
�ضورية.على.دروب.الهجرة.اأو.دول.ال�ضتات.الجديد..

يتناول.التقرير.االإح�ضائيات.االإجمالية.لل�ضحايا.والمعتقلين.الفل�ضطينيين.من.خالل.ثالثة.ف�ضول.

والمعتقلين. لل�ضحايا. االإجمالية. االإح�ضائيات. االأول. الف�ضل. تناول. فقد. مباحث.. وعدة. رئي�ضية.

اأيلول/�ضبتمبر. �ضهر. ولغاية. .2011 اآذار/مار�س. في. ال�ضورية. الثورة. اندالع. منذ. الفل�ضطينيين.

2016..اأما.الف�ضل.الثاني،.فقد.عر�س.االإح�ضائيات.المتعلقة.ب�ضحايا.الربع.ال�ضنوي.الثالث.من.

عام.2016.ا�ضتكمااًل.لما.بداأ.في.ق�ضم.الدرا�ضات.والتقارير.الخا�ضة.من.ن�ضر.تقارير.ربعية.اإح�ضائية.

للفترات.ال�ضابقة..اأما.الف�ضل.الثالث،.فقد.ت�ضمن.اإح�ضائيات.الالجئين.الفل�ضطينيين.في.دول.جوار.
�ضورية.واالتحاد.االأوروبي..

بال�ضاأن. والمهتمين. للباحثين. المعلومات. عر�س. في. والمو�ضوعية. الحيادية. التقرير. ويعتمد.

الفل�ضطيني.ال�ضوري.من.خالل.اإدراج.جداول.ومخططات.بيانية.ت�ضير.اإلى.االأعداد.العامة.لل�ضحايا.

والمعتقلين.من.حيث.التوزع.الزماني.والمكاني.والجن�س.وال�ضريحة.العمرية.وال�ضفة.التي.تمتعت.
بها.ال�ضحية.)مدني.– ع�ضكري(..
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اأ�صا�صيات هامة 

.هذا.التقرير.واحد.�ضمن.�ضل�ضلة.من.التقارير.االإح�ضائية.والتوثيقية.والحقوقية.التي.ت�ضدرها.

الالجئين. معاناة. جوانب. من. مهم. جانب. على. ال�ضوء. لت�ضليط. منها. محاولة. في. المجموعة،.
الفل�ضطينيين.في.�ضورية.

بغية. �ضورية. الفل�ضطينيون.من. الالجئون. له. يتعر�س. ما. اإبراز.حقيقة. اإلى. المجموعة. تهدف. .

تحريَك.الراأي.العام.العالمي،.وموؤ�ض�ضات.حقوق.االإن�ضان،.ومنظمات.حماية.الالجئين،.واالأمم.
المتحدة،.للعمل.على.تقديم.الحماية.القانونية.الج�ضدية.لالجئين.الفل�ضطينيين.

م�ضوؤولية. غيرها. دون. جهة. بتحميل. معنّي. غير. االإح�ضائي. تقريرها. اأن. المجموعة. وتوؤكد. .

ال�ضحايا.الفل�ضطينيين،.بالرغم.من.اأّن.االإح�ضاءات.ت�ضير.بو�ضوح.اإلى.الطرف.الم�ضوؤول.عن.تلك.

الحرب.واالنتهاكات. الم�ضوؤولة.عن.جرائم. الجهة. المجموعة.مهمة.تحديد. تترك. لكن. الماأ�ضاة،.
�ضد.االإن�ضانية.ومحا�ضبتها.لمحكمة.الجنايات.الدولية.والمحافل.الدولية..

.العدد.الحقيقي.لل�ضحايا.قد.يكون.اأكبر.من.الرقم.الذي.اأظهره.التقرير،.فاالإح�ضائيات.الواردة.

فيه.هي.فقط.ما.قام.فريق.الر�ضد.والتوثيق.في.مجموعة.العمل.بر�ضده.بنحو.حقيقي.وموثوق.

عبر.مرا�ضليها.الميدانيين.في.مختلف.مناطق.�ضورية.ودول.اللجوء.الجديد،.وذلك.ب�ضبب.تكتم.

توافر. عدم. ب�ضبب. اأو. ال�ضوري،. النظام. قبل. من. والمالحقة. االعتقال. من. ال�ضحايا.خوفاً. ذوي.

االإمكانات.اللوج�ضتية.والتمثيلية.القانونية.للو�ضول.اإلى.اأ�ضماء.اأو.�ضور.ال�ضحايا.كما.في.بع�س.
حاالت.الغرق..

لالأطفال. الحقيقي. العدد. اإح�ضاء. في. معاناة. المجموعة. في. والتوثيق. الر�ضد. فريق. واجه. .

ومن. ال�ضحايا،. من. لعدد. الخا�ضة. البيانات. جميع. على. الح�ضول. �ضعوبة. ب�ضبب. والن�ضاء،.

�ضمنها.تفا�ضيل.العمر،.وعادات.المجتمع.المحافظ.الذي.يمتنع.عن.اإعطاء.معلومات.عن.الن�ضاء.
اللواتي.تعر�ضن.لال�ضطهاد.

لالجئين،. الم�ضيفة. الدول. في. الفل�ضطينيين. بالالجئين. المتعلقة. االإح�ضائيات. اإلى. بالن�ضبة. .

اعُتمدت.اإح�ضائيات.االأونروا.بنحو.رئي�ضي..اأما.في.الدول.التي.ال.توجد.فيها.اأونروا،.فقد.ُعمل.

من. العديد. عن. ال�ضادرة. والمتفرقة. المن�ضورة. واالأرقام. والتقارير. االإح�ضائيات. جمع. على.

الم�ضادر.المحلية،.والم�ضح.الميداني.الذي.قامت.به.بع�س.اللجان.االأهلية.هناك.بالتن�ضيق.مع.
المجموعة،.نظرًا.اإلى.عدم.وجود.اأي.جهة.ر�ضمية.فل�ضطينية.اأو.دولية.تعمل.على.التوثيق..
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 الف�صل الأول
 الإح�صائيات العامة لل�صحايا 

والمعتقلين الفل�صطينيين في �صورية

الالجئين. وطاول. �ضورية،. في. الدامي. ال�ضراع. في. الفل�ضطينية. والتجمعات. المخيمات. اأُقحمت.

الفل�ضطينيين.االأذى.الذي.طاول.المواطن.ال�ضوري.من.قتل.وتهجير.واعتقال،.دونما.اأي.فرق،.رغم.
المنا�ضدات.العديدة.التي.اأطلقوها.لتحييدهم.عّما.يجري.من.اأحداث.في.�ضورية..

بخالل. �ضورية. في. الفل�ضطينيين. الالجئين. ل�ضحايا. االإجمالية. االإح�ضائيات. الف�ضل. هذا. يتناول.

الفترة.الممتدة.من.�ضهر.اآذار/مار�س.2011.ولغاية.�ضهر.اأيلول/�ضبتمبر.2016،.من.حيث.الزمان.

والمكان.والجن�س.وال�ضرائح.العمرية.وال�ضفة.التي.حملتها.ال�ضحية.)مدني.اأو.ع�ضكري(،.وكذلك.

اإلى. باالإ�ضافة. القتالية،. االأعمال. عن. الناجمة. الوفيات. حدوث. اإلى. اأدت. التي. االأ�ضباب. اأ�ضهر.
المعتقلين.
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 المبحث الأول
 الإح�صائيات الإجمالية ل�صحايا الالجئين الفل�صطينيين 

 في خالل الفترة الممتدة من �صهر اآذار/مار�س 2011 
ولغاية �صهر اأيلول/�صبتمبر 2016

تفاوتت.اأعداد.ال�ضحايا.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.في.�ضورية،.في.خالل.الفترة.الممتدة.من.ربيع.

2011.وحتى.تاريخ.اإعداد.هذا.التقرير،.ويرجع.ذلك.في.الغالب.اإلى.اأ�ضباب.متعددة،.اأهمها.النزوح.

والتهجير.الذي.وقع.بحق.العديد.من.المخيمات،.وت�ضجيل.ع�ضرات.االآالف.من.حاالت.اللجوء.اإلى.
خارج.�ضورية..

	•المطلب.االأول:.التوزع.الزماني
.)1015( �ضقوط. �ضورية. فل�ضطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. لدى. الموثقة. االإح�ضائيات. بّينت.
الجئاً.فل�ضطينياً.في.عام.)2013(،.وُتَعّد.هذه.الن�ضبة.االأكبر.زمنياً،.في.زيادة.ملحوظة.عن.عام.
2012.الذي.�ضقط.فيه.)776(.�ضحية،.فيما.انخف�س.عدد.ال�ضحايا.تدريجاً.في.االأعوام.2014-

...2016-2015
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ط.بياني.يو�ضح.التوزع.الزماني.لل�ضحايا.الفل�ضطينيين.الذين.ق�ضوا.في.�ضورية.خالل. مخطَّ
الفترة.الممتدة.من.�ضهر.اآذار/مار�س.2011.وحتى.�ضهر.اأيلول/�ضبتمبر.2016

	•المطلب.الثاني:.التوزع.المكاني.
�ضقط.االآالف.من.اأبناء.الالجئين.الفل�ضطينيين.في.�ضورية،.نتيجة.االأعمال.القتالية.المبا�ضرة،.فيما.
�ضقط.الع�ضرات.اأي�ضاً.بنحو.غير.مبا�ضر.على.طريق.الهجرة،.نتيجة.الغرق.في.البحر،.اأو.التعر�س.
لالأزمات.ال�ضحية.في.اأثناء.عبور.ال�ضحارى.اأو.البحار،.اأو.التعر�س.الإطالق.الر�ضا�س.على.حدود.

الدول.المجاورة.في.اأثناء.محاوالت.العبور..

	•ال�صحايا خارج �صورية
بلغ.عدد.ال�ضحايا.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.الذين.�ضقطوا.على.طريق.الهجرة.اأو.في.دول.اللجوء.

الجديد.)83(.�ضحية.توزعوا.على.اأكثر.من.)12(.بلدًا..
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جدول.يبّين.ال�ضحايا.الذين.ق�ضوا.في.خالل.الفترة.2011.اأيلول/�ضبتمبر.2016.

.

ح�ضب.بلد.الوفاة
العدد البلد
17 ليبيا
15 م�ضر
14 لبنان
12 تركيا
8 اليونان
6 مالطا
3 اإيطاليا
3 فل�ضطين
2 األمانيا
1 مقدونيا
1 ال�ضويد
1 قبر�س
83 المجموع
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	• ال�صحايا داخل �صورية 
توزع.ال�ضحايا.ح�ضب.المحافظات.الرئي�ضية.في.�ضورية ♦.

�ضورية.هو.)3274(.من. داخل. الذين.ق�ضوا. ال�ضحايا. اأن.عدد. اإلى. المجموعة. اإح�ضائيات. ت�ضير.

ل.في.دم�ضق.وريفها.العدد.االأكبر.من.ال�ضحايا،.فبلغ. اأ�ضل.)3357(.�ضحية.جرى.توثيقهم..اإذ.�ُضجِّ

مجموع.ال�ضحايا.الم�ضجلين.لدى.المجموعة.)1991(.�ضحية،.وذلك.ب�ضبب.وجود.كتلة.ب�ضرية.من.
الالجئين.الفل�ضطينيين.في.المدينة.والريف.الدم�ضقي.ومخيماتهما.

توزع.ال�ضحايا.ح�ضب.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية.في.�ضورية ♦.

قة.لدى.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�ضطينيي.�ضورية.اإلى.�ضقوط.)1815(. اأ�ضارت.االإح�ضائيات.الموثَّ
�ضحية.فل�ضطينية.داخل.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية.

ر.قائمة.ال�ضحايا،.وذلك.ب�ضبب.المعارك. وت�ضير.االإح�ضائيات.اإلى.اأن.مخيم.اليرموك.في.دم�ضق.ت�ضدَّ

التي.�ضهدها.والح�ضار.الم�ضتمر.منذ.تموز/يوليو.2013.و�ضيطرة.داع�س.عليه.وا�ضتهداف.قوات.

وال�ضراع. الفل�ضطينية. الف�ضائل. بع�س. بم�ضاركة. له. الموالية. االأمنية. واللجان. ال�ضوري. النظام.
الدائر.بين.الف�ضائل.الم�ضلحة.في.داخله،.وال.�ضيما.داع�س.وفتح.ال�ضام.»الن�ضرة«...
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.جدول.يبين.توزع.ال�ضحايا.الذين.ق�ضوا.خالل.الفترة.2011.اأيلول/�ضبتمبر.2016.
ح�ضب.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية.في.�ضورية

الن�ضبة العدد مكان.الوفاة
%57.36 1041 دم�ضق.-.مخيم.اليرموك
%11.24 204 درعا.-.المخيم
%6.72 122 ريف.دم�ضق.-.مخيم.خان.ال�ضيح
%5.18 94 ريف.دم�ضق.-.الح�ضينية
%4.68 85 دم�ضق.-.ال�ضيدة.زينب.+.المخيم
%2.81 51 حلب.-.مخيم.النيرب
%2.75 50 ريف.دم�ضق.-.ال�ضبينة
%2.53 46 حلب.-.مخيم.حندرات
%1.71 31 درعا.-.المزيريب
%1.38 25 ريف.دم�ضق.-.مخيم.جرمانا
%1.21 22 حم�س.-.المخيم
%1.10 20 حماة.-.المخيم
%0.55 10 ريف.دم�ضق.-.مخيم.دنون
%0.39 7 الالذقية.-.مخيم.الرمل
%0.33 6 ريف.دم�ضق.-.الذيابية
%0.06 1 دم�ضق.-.ركن.الدين

%100.00 1815 المجموع

	•المطلب.الثالث:.ال�ضحايا.ح�ضب.الجن�س.والعمر
حت.االإح�ضائيات.التي.قدمها.فريق.الر�ضد.والتوثيق.في.مجموعة.العمل.اأن.�ضريحتي.الن�ضاء. و�ضّ
الن�ضاء. �ضكلت. فقد. وال�ضوري.. الفل�ضطيني. المجتمع. �ضرائح. ككل. مبا�ضرًة. ت�ضررتا. قد. واالأطفال.
)13.43%(.من.المجموع.العام.لل�ضحايا،.بما.يعادل.)451(.اأنثى،.بينما.بلغ.عدد.ال�ضحايا.االأطفال.

الذين.هم.دون.�ضّن.البلوغ.)211(.طفاًل،.اأي.ما.ن�ضبته.)%6.29(.
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.جدول.يبين.توزع.ال�ضحايا.الفل�ضطينيين.الذين.ق�ضوا.
خالل.الفترة.2011.– اأيلول/�ضبتمبر.2016.ح�ضب.الجن�س

الن�ضبة العدد الجن�س
%86.57 2906 الرجال
%13.43 451 الن�ضاء
%100.00 3357 المجموع

.جدول.يبين.توزع.ال�ضحايا.الفل�ضطينيين.الذين.ق�ضوا.
خالل.الفترة.2011.اأيلول/�ضبتمبر.2016.ح�ضب.العمر

الن�ضبة العدد العمر
%93.71 3146 بالغ
%6.29 211 طفل

%100.00 3357 المجموع
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	•المطلب.الرابع:.ال�ضحايا.ح�ضب.ال�ضفة.)مدني.ــ.ع�ضكري(:
فقد.الق�ضم.االأكبر.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.المدنيين.حياتهم.ب�ضبب.االأعمال.القتالية.التي.مار�ضها.
طرفي.ال�ضراع.في.�ضورية،.حيث.�ضكلت.ن�ضبة.المدنيين.من.مجموع.ال�ضحايا.الذين.�ضقطوا.ب�ضبب.
الحرب.في.�ضورية.)84.10%(،.بينما.�ضقط.)15.90%(.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.اأثناء.القتال.

اإلى.جانب.النظام.ال�ضوري.اأو.في.�ضفوف.المعار�ضة.ال�ضورية..

: الم�صلحون الذين ق�صوا خالل الفترة 2011 - تموز/يونيو 2016	•
وثقت.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�ضطينيي.�ضورية.العديد.من.الحاالت.التي.�ضارك.فيها.فل�ضطينيون.
بالقتال.اإلى.جانب.اأحد.االأطراف،.وقد.كان.اإجبارياً.في.بع�س.الحاالت،.كما.هو.الو�ضع.مع.مجندي.
جي�س.التحرير.الفل�ضطيني،.الذين.اأُجِبروا.على.القتال.اإلى.جانب.قوات.النظام.ال�ضوري،.واختيارياً.
في.بع�س.الحاالت،.كالقتال.اإلى.جانب.الميلي�ضيات.الفل�ضطينية.المح�ضوبة.على.النظام.ال�ضوري،.
كالجبهة.ال�ضعبية.– القيادة.العامة،.ولواء.القد�س.الفل�ضطيني،.باالإ�ضافة.اإلى.بع�س.حاالت.القتال.

اإلى.جانب.مجموعات.المعار�ضة.ال�ضورية.الم�ضلحة.
و�ضجلت.االإح�ضائيات..�ضقوط.)474(.�ضحية.فل�ضطينية.في.اأثناء.قتالها.اإلى.جانب.قوات.النظام.
ال�ضوري،.وكذلك.�ضقوط.)60(.�ضحية.في.�ضفوف.المعار�ضة.الم�ضلحة.ال�ضورية،.منذ.بدء.الثورة.

ال�ضورية.في.اآذار/مار�س.2011.ولغاية.اأيلول/�ضبتمبر.2016..
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	•المطلب.الخام�س:.ال�ضحايا.ح�ضب.ال�ضبب.الموؤدي.اإلى.الوفاة
اأ�ضباب.متعددة.كانت.وراء.ق�ضاء.)3357(.الجئاً.فل�ضطينياً.ب�ضبب.الحرب.في.�ضورية،.كان.الق�ضف.
المعتقالت،. في. التعذيب. الموت.تحت. اأب�ضعها. كان. لكن. اال�ضتباكات،. تلته. مقدمتها،. في. المبا�ضر.

حيث.تمكنت.المجموعة.من.توثيق.)452(.الجئاً.ق�ضوا.تحت.التعذيب.في.اأثناء.اعتقالهم..
.جدول.يبين.االأ�ضباب.التي.اأدت.اإلى.�ضقوط.الذين.ق�ضوا.

خالل.الفترة.2011.– اأيلول/�ضبتمبر.2016
الن�ضبة العدد كيفية.الوفاة
%33.10 1111 ق�ضف
%23.71 796 طلق.ناري
%13.46 452 تحت.التعذيب
%8.88 298 ر�ضا�س.قنا�س
%5.57 187 �ضحايا.الح�ضار
%3.81 128 تفجير
%2.50 84 اإعدام.ميداني
%2.29 77 مجهول
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الن�ضبة العدد كيفية.الوفاة
%1.49 50 غرق
%1.34 45 خطف.ثم.قتل
%0.80 27 ر�ضا�س.االحتالل.ال�ضهيوني
%0.66 22 اإعدام
%0.60 20 اغتيال
%0.42 14 مجزرة.عائلية
%0.36 12 بال�ضالح.االأبي�س
%0.27 9 اأزمة.�ضحية
%0.21 7 نق�س.رعاية.�ضحية
%0.18 6 �ضحايا.الهجرة
%0.15 5 حرقاً
%0.06 2 انهيار.مبنى
%0.06 2 اختناق
%0.03 1 تدافع
%0.03 1 ده�س
%0.03 1 انتحار

%100.00 3357 المجموع



19

 المبحث الثاني
الإح�صائيات الإجمالية للمعتقلين الفل�صطينيين في �صورية 

خالل الفترة 2011 – اأيلول /�صبتمبر 2016

تمكن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثيق 
)1108( معتقلين فلسطينيين في السجون السورية.

ع.المعتقلين.ح�ضب.الجن�س 	•المطلب.االأول:.توزُّ
ال�ضجون. في. فل�ضطينيين. معتقلين. .)1108( �ضورية. فل�ضطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. وثقت.

ال�ضورية،.حيث.�ضكلت.الن�ضاء.مجموع.)77(.امراأة.،.فيما.بلغ.عدد.الذكور.نحو.)1031(.

الن�ضبة العدد الجن�س
%93 1031 الرجال
%7 77 الن�ضاء

%100 1108 المجموع

ع.المعتقلين.ح�ضب.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية 	•المطلب.الثاني:.توزُّ
ر�ضدت.مجموعة.العمل.اعتقال.890.الجئاً.فل�ضطينياً.من.اأبناء.المخيمات.والتجمعات.الرئي�ضية.
في.�ضورية،.حيث.اعُتقل.223.الجئاً.فل�ضطينياً.من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.مدينة.حم�س،.بينما.

اعُتقل.من.اأبناء.مخيم.اليرموك.)148(.الجئاً..انظر.الجدول.االآتي:
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.جدول.يظهر.توزع.ال�ضحايا.في.خالل.الفترة.2011.حتى.اأيلول/�ضبتمبر.2016.
ح�ضب.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية.في.�ضورية

الن�ضبة العدد مكان.ال�ضكن
%25.06 223 حم�س.-.مخيم.العائدين
%16.63 148 دم�ضق.-.مخيم.اليرموك
%12.25 109 ريف.دم�ضق.-.مخيم.خان.ال�ضيح
%10.22 91 حلب.-.مخيم.النيرب
%8.76 78 الالذقية.-.مخيم.الرمل
%5.96 53 حماه.-.مخيم.العائدين
%3.93 35 درعا.-.المخيم
%3.71 33 دم�ضق.-.ال�ضيدة.زينب.+.المخيم
%3.60 32 حلب.-.مخيم.حندرات
%3.60 32 ريف.دم�ضق.-.الح�ضينية
%2.92 26 ريف.دم�ضق.-.ال�ضبينة
%1.46 13 درعا.-.المزيريب
%1.12 10 ريف.دم�ضق.-.جرمانا.+.المخيم
%0.79 7 ريف.دم�ضق.-.مخيم.دنون

%100.00 890 المجموع



21

 الف�صل الثاني
 الإح�صائيات العامة لل�صحايا 

في خالل الربع الثالث من عام 2016

تعاظمت.معاناة.الالجئين.الفل�ضطينيين.في.�ضورية،.مع.ا�ضتمرار.المعارك.في.جميع.اأنحاء.�ضورية،.

وازدادت.معها.اأعداد.ال�ضحايا.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.الذين.ت�ضبثوا.بالبقاء.داخل.مخيماتهم،.
اأو.الذين.نزحوا.اإلى.مناطق.اأخرى.في.�ضورية،.اأو.لجوؤوا.اإلى.دول.اأخرى..

ي�ضلط.هذا.الف�ضل.من.التقرير.ال�ضوء.ب�ضيء.من.التف�ضيل.على.جانب.مهم.من.الجوانب.التي.تعر�س.
لها.فل�ضطينيو.�ضورية.من.قتل.واعتقال.في.خالل.الربع.الثالث.من.2016.
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 المبحث الأول
الإح�صائيات الإجمالية ل�صحايا الالجئين الفل�صطينيين في 

�صورية في خالل الربع الثالث من 2016
توا�ضلت.العمليات.الع�ضكرية.في.غالبية.المناطق.الخارجة.عن.�ضيطرة.النظام،.في.محاوالت.لكل.
طرف.من.اأطراف.االأزمة.ال�ضورية.ال�ضترجاع.ما.خ�ضر.اأو.التم�ضك.بما.اكت�ضب،.راح.�ضحيتها.المزيد.

من.الالجئين.الفل�ضطينيين.من.مدنيين.وع�ضكريين.في.مناطق.مختلفة.من.�ضورية..

	•المطلب.االأول:.التوزع.الزماني.لل�ضحايا
اأيلول/�ضبتمبر.ت�ضعيدًا.خطيرًا.في.العمليات.الع�ضكرية،.حيث.بلغ.عدد.ال�ضحايا.من. �ضهد.�ضهر.
اأماكن. في. النظام. جانب. اإلى. القتال. في. ق�ضوا. ع�ضكرياً. .)37( منهم. الجئاً،. .)43( الفل�ضطينيين.
مختلفة.من.�ضورية..فيما.كان.�ضهر.اآب.االأقل.دموية،.حيث.ق�ضى.فيه.)12(.الجئاً،.فيما.ق�ضى.في.

�ضهر.تموز/يوليو.27.الجئاً..
الن�ضبة العدد تاريخ.الوفاة
%32.93 27 تموز.-.16.
%14.63 12 اآب.-.16
%52.44 43 اأيلول.-.16
%100.00 82 المجموع
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	•المطلب.الثاني:.التوزع.المكاني.لل�ضحايا
اأظهرت.نتائج.الر�ضد.الذي.قام.به.ق�ضم.التوثيق.في.مجموعة.العمل.اأن.)82(.الجئاً.فل�ضطينياً.ق�ضوا.
في.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016،.منهم.)80(.داخل.�ضورية،.واثنان.خارجها،.في.اإ�ضارة.اإلى.

تراجع.ب�ضيط.في.اأعداد.ال�ضحايا.عن.الربع.الثاني.من.العام.ذاته.الذي.بلغ.)84(.�ضحية..
.جدول.يبين.توزع.ال�ضحايا.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.داخل.�ضورية.وخارجها.

في.خالل.الفترة.الممتدة.ما.بين.تموز/يوليو.واأيلول/�ضبتمبر.2016
الن�ضبة العدد مكان.الوفاة
%25.61 21 غير.معروف
%19.51 16 عدرا
%9.76 8 مخيم.خان.ال�ضيح
%8.54 7 جبل.ثردة
%4.88 4 مخيم.حندرات
%3.66 3 مخيم.اليرموك
%3.66 3 الغوطة.ال�ضرقية
%2.44 2 مخيم.درعا
%2.44 2 العبا�ضيين
%2.44 2 ريف.درعا
%1.22 1 مخيم.المية.ومية
%1.22 1 ال�ضكن.الجامعي
%1.22 1 باب.توما
%1.22 1 الكباني
%1.22 1 التل
%1.22 1 المنطقة.الجنوبية
%1.22 1 المالح
%1.22 1 �ضحنايا
%1.22 1 طريق.البادية
%1.22 1 يلدا
%1.22 1 م�ضت�ضفى.�ضيدا.الحكومي
%1.22 1 درعا.البلد
%1.22 1 االأتارب
%1.22 1 ريف.القنيطرة

%100.00 82 المجموع
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	•ال�صحايا خارج �صورية 
اأكدت.م�ضادر.مجموعة.العمل.وفاة.الجئين.من.فل�ضطينيي.�ضورية.في.لبنان،.حيث.اأفادت.الم�ضادر.
بوفاة.الطفل.محمد.ح�ضام.طنجي.في.م�ضت�ضفى.�ضيدا.الحكومي.– لبنان.يوم.2016/7/18.ب�ضبب.

نق�س.الرعاية.ال�ضحية.وعجز.عائلته.عن.توفير.المال.الالزم.لبدل.العالج.
كذلك،.�ضقط.الالجئ.خالد.اأبو.جيدا.)25.عاماً(،.وهو.من.�ضكان.اأبناء.مخيم.اليرموك.�ضابقاً،.متاأثرًا.
بجراحه.بعد.تعر�ضه.الإطالق.نار.في.اأثناء.تنقله.في.اإحدى.حارات.مخيم.المية.ومية.بمدينة.�ضيدا.

جنوبّي.لبنان.يوم.2016/7/25.
.جدول.يبين.ال�ضحايا.الذين.ق�ضوا.خارج.�ضورية.

في.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016

مالحظات ال�ضفة. ال�ضبب البلد تاريخ.الوفاة. اال�ضم. الرقم

�ضيدا. م�ضت�ضفى. في. توفي.

ب�ضبب. بلبنان. الحكومي.

على. عائلته. قدرة. عدم.

توفير.المبلغ.الالزم.للعالج.

مدني
نق�س.
رعاية.
�ضحية

لبنان 2016/7/18
ح�ضام. محمد.

طنجي
1

ق�ضى.بعد.تعر�ضه.الإطالق.

في. تنقله. اأثناء. في. نار.

اإحدى.حارات.مخيم.المية.

ومية.بمدينة.�ضيدا.جنوبي.
لبنان

مدني.
طلق.
ناري.

لبنان ..2016/7/25 خالد.اأبو.جيدا. 2
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	•ال�صحايا داخل �صورية 
فل�ضطينياً.في.خالل.الربع. �ضقط.نتيجة.ا�ضتمرار.العمليات.الع�ضكرية.داخل.�ضورية.)80(.الجئاً.

الثالث.من.عام.2016.في.مناطق.�ضتى.من.الجغرافية.ال�ضورية.

توزع.ال�ضحايا.ح�ضب.المحافظات.الرئي�ضية.في.�ضورية ♦.

المخيمات. معظم. وجود. اإلى. نظرًا. فيه،. ال�ضحايا. ل�ضقوط. ت�ضجياًل. االأكثر. الدم�ضقي. الريف. ظّل.
والتجمعات.الفل�ضطينية.هناك..فقد.�ضقط.في.مناطق.مختلفة.من.ريف.دم�ضق.)34(.الجئاً.فل�ضطينياً.
اأعداد.ال�ضحايا،.حيث. الأ�ضباب.متعددة،.بينما.ت�ضاوت.محافظات.دم�ضق.وحلب.ودير.الزور.في.
�ضقط.في.كل.واحدة.منها.)8(.�ضحايا،.فيما.ق�ضى.في.مدينة.درعا.)6(.الجئين.فل�ضطينيين،.بينما.

ُر�ضد.�ضقوط.)12(.اآخرين.في.مناطق.غير.محددة.بال�ضبط.في.�ضورية..

.مخطط.يبين.توزع.ال�ضحايا.على.المحافظات.الرئي�ضية.في.�ضورية.
في.خالل.الربع.الثالث.2016
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توزع.ال�ضحايا.ح�ضب.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية.الرئي�ضية.في.�ضورية. ♦.

نحو. �ضقط. الفل�ضطينية،. المخيمات. داخل. فل�ضطينياً. الجئاً. .)17( �ضقوط. االإح�ضائيات. اأظهرت.

االأ�ضلحة. اأنواع. بمختلف. يومياً. ق�ضفاً. يزال. وال. �ضهد. الذي. ال�ضيح. خان. مخيم. في. منهم. الن�ضف.
الثقيلة،.المدفعية.وال�ضاروخية.والبراميل.المتفجرة..

العدد مكان.الوفاة
8 ريف.دم�ضق.-.مخيم.خان.ال�ضيح
4 حلب.-.مخيم.حندرات
3 دم�ضق.-.مخيم.اليرموك
2 درعا.-.المخيم
17 المجموع
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	•المطلب.الثالث:.ال�ضحايا.ح�ضب.الجن�س.والعمر.
�ضكلت.الن�ضاء.اللواتي.ق�ضين.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016.)2.44.%(.من.اإجمالي.ال�ضحايا،.
اأي.بمعدل.�ضحيتين.مقابل.80.�ضحية.من.الرجال..كذلك.ق�ضى.طفالن.نتيجة.توا�ضل.الحرب.في.

�ضورية،.بح�ضب.االإح�ضائيات.الموثقة.لدى.مجموعة.العمل..
الن�ضبة العدد الجن�س
%97.56 80 الرجال
%2.44 2 الن�ضاء

%100.00 82 المجموع
التوزع.ح�ضب.العمر

الن�ضبة العدد العمر
%97.56 80 بالغ
%2.44 2 طفل

%100.00 82 المجموع

	•المطلب.الرابع:.ال�ضحايا.ح�ضب.ال�ضبب.الموؤدي.اإلى.الوفاة.
تعددت.االأ�ضباب.التي.اأدت.اإلى.وقوع.هذا.الكّم.الكبير.من.ال�ضحايا.الفل�ضطينيين..فقد.ق�ضى.نتيجة.
االإ�ضابة.بالر�ضا�س.الحّي.)الطلق.الناري.ور�ضا�س.القن�س(.)48(.الجئاً.فل�ضطينياً،.بينما.ق�ضى.

نتيجة.الق�ضف.22.الجئاً،.وتحت.التعذيب.)7(،..و.)5(.الأ�ضباب.اأخرى..
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جدول.يبين.�ضحايا.اال�ضتباكات.)الطلق.الناري(.والقن�س.في.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016

معلومات.اأخرى الت�ضنيف عنوان..ال�ضكن تاريخ.الحادثة مكان.
الحادثة ا�ضم.ال�ضحية الرقم

اأحد.عنا�ضر.مجموعة.»لواء.
القد�س« ع�ضكري حلب.ــ.خميم.

النريب 2016/7/3 مخيم.
حندرات محيوا.�ضخنيني 1

اأحد.عنا�ضر.مجموعة.»لواء.
القد�س« ع�ضكري حلب.ــ.خميم.

حندرات 2016/7/4 مخيم.
حندرات جمال.كيالي 2

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/7/10 غير.

معروف محمد.�ضويد 3

ق�ضى.في.خالل.م�ضاركته.بالقتال.
في.�ضورية.اإلى.جانب.قوات.النظام. ع�ضكري ريف.دم�ضق.ــ.

خميم.جرمانا 2016/7/10 غير.
معروف فوؤاد.اأبو.حويج 4

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/7/12 عدرا محمد.علي.نذير.

الخ�ضراء 5

نا�ضط.مدني.اإغاثي،.واأحد.كوادر.
حركة.فتح.»المدنيين«..اغتيل.

داخل.اليرموك
مدني ـ.خميم. دم�ضقـ.

الريموك 2016/7/15 مخيم.
اليرموك بهاء.االأمين 6

اأحد.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري

ريف.دم�ضق.
ــ.خميم.
الوافدين

2016/7/17 طة. لغو ا
ال�ضرقية

محمد.جا�ضم.
ح�ضين 7

من.اأبناء.مخيم.درعا..ق�ضى.متاأثرًا.
بجراحه.نتيجة.اإ�ضابته.بطلقة.

م�ضاد.اأر�ضي.في.اأثناء.تعبئته.مياه.
ال�ضرب.الأهالي.المخيم

مدني درعا.ــ.خميم.
درعا 2016/7/26 مخيم.

درعا
ر�ضوان.خليل.

الف�ضتكي 8

من.�ضكان.مخيم.النيرب..ق�ضى.في.
اال�ضتباكات.الدائرة.في.المالح،.
وهو.يقاتل.في.�ضفوف.المعار�ضة

ع�ضكري حلب.ــ.خميم.
النريب 2016/7/26 المالح محمد.اإبراهيم.اأبو.

جع�س 9

من.اأبناء.منطقة.ركن.الدين.في.
دم�ضق..ق�ضى.جراء.ا�ضتمرار.
ال�ضراع.الدائر.في.�ضورية

ع�ضكري دم�ضق.ــ.ركن.
الدين 2016/7/27 غير.

معروف
علي.يحيى.
الكردي 10

من.مرتبات.جي�س.التحرير.الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/7/29 عدرا اإبراهيم.حميد.
محمود 11

اأحد.مقاتلي.المعار�ضة.الم�ضلحة ع�ضكري حلب.ــ.خميم.
النريب 2016/7/29 غير.

معروف
عدنان.ما�ضي.

الخطيب 12

اأحد.عنا�ضر.مجموعة.»لواء.
القد�س«.في.مخيم.النيرب ع�ضكري حلب.ــ.خميم.

النريب 2016/8/2 مخيم.
حندرات غ�ضان.�ضفوري 13

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/8/4 طة. لغو ا

ال�ضرقية
محمد.علي.
من�ضور 14
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معلومات.اأخرى الت�ضنيف عنوان..ال�ضكن تاريخ.الحادثة مكان.
الحادثة ا�ضم.ال�ضحية الرقم

ق�ضى.خالل.م�ضاركته.اإلى.جانب.
النظام.في.منطقة.ج�ضرين.بالغوطة.

ال�ضرقية،.وهو.من.اأبناء.مخيم.
اليرموك.-.حارة.المغاربة

ع�ضكري ـ.خميم. دم�ضقـ.
الريموك 2016/8/5 طة. لغو ا

ال�ضرقية
محمد.�ضحادة.

هبا�س 15

من.اأبناء.مخيم.ال�ضبينة.لالجئين.
الفل�ضطينيين..ق�ضى.بر�ضا�س.
قنا�س.في.اأثناء.ذهابه.اإلى.عمله.

في.دم�ضق

مدني ريف.دم�ضق.ــ.
ال�ضبينة 2016/8/11 غير.

معروف عبدو.الدام�س 16

اأحد.اأفراد.القوات.الع�ضكرية.
الموالية.للنظام.ال�ضوري ع�ضكري غري.معروف 2016/8/12 غير.

معروف
رفيق.توفيق.

عفيفي 17

ق�ضت.متاأثرة.بجراحها.التي.
اأ�ضيبت.بها.في.اأثناء.محاولتها.

الو�ضول.مع.اأطفالها.اإلى.االأرا�ضي.
التركية،.وذلك.بعد.تعر�س.العائلة.

لكمين.ن�ضبته.قوات.النظام.
ال�ضوري.على.طريق.البادية.من.

جهة.الجنوب

مدني درعا.ــ.خميم.
درعا 2016/8/23 يق. طر

البادية
�ضاجدة.عبدو.

دراجي 18

ق�ضى.بعد.معاناة.ا�ضتمرت.لمدة.

عام.ون�ضف.جراء.اإ�ضابته.بطلق.

ناري.ناجم.عن.ا�ضتباكات.�ضابقة.
مدني درعا.ــ.خميم.

درعا 2016/9/1 مخيم.
درعا بهاء.عبد.العال 19

مالزم.اأول.من.مرتبات.جي�س.
التحرير.الفل�ضطيني ع�ضكري

ريف.دم�ضق.
ــ.خميم.خان.

ال�ضيح
2016/9/2 عدرا عالء.علي.عجاج 20

مالزم.�ضرف.من.مرتبات.جي�س.
التحرير.الفل�ضطيني ع�ضكري حلب.ــ.خميم.

حندرات 2016/9/2 عدرا مهند.حميد.
عبد.اهلل

21

مالزم.�ضرف.من.مرتبات.جي�س.
التحرير.الفل�ضطيني. ع�ضكري حلب.ــ.خميم.

حندرات 2016/9/2 عدرا م�ضطفى.محمد.
هواري 22

من.مرتبات.جي�س.التحرير.الفل�ضطيني ع�ضكري
ريف.دم�ضق.ــ.
خميم.ال�ضيدة.

زينب
2016/9/2 عدرا محمد.ن�ضر.فالح 23

من.مرتبات.جي�س.التحرير.الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/2 عدرا �ضياء.محمد.اأحمد 24

وهو.من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري

ريف.دم�ضق.ــ.
خميم.ال�ضيدة.

زينب
2016/9/2 عدرا محمد.فتحي.برو 25

من.مرتبات.جي�س.التحرير.الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/2 عدرا اأحمد.زهير.�ضعبان 26
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معلومات.اأخرى الت�ضنيف عنوان..ال�ضكن تاريخ.الحادثة مكان.
الحادثة ا�ضم.ال�ضحية الرقم

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني. ع�ضكري غري.معروف 2016/9/3 عدرا محمد.ماجد.

حوراني 27

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/3 عدرا قا�ضم.نبيل.

د�ضوقي 28

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/3 ريف.

درعا
راأفت.محمد.حميد.

ال�ضملوني 29

ق�ضى.بر�ضا�س.قنا�س.الجي�س.

النظامي،.في.اأثناء.خروجه.من.
جامع.ال�ضابرين.في.بلدة.يلدا.بعد.

اأدائه.�ضالة.الفجر

مدني ـ.خميم. دم�ضقـ.
الريموك 2016/9/3 يلدا محمد.خالد.فرج 30

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/4 عدرا فوؤاد.ح�ضن.

عو�س 31

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/4 عدرا مو�ضى.مهاو�س 32

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/5 غير.

معروف عمار.الروبة 33

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/5 غير.

معروف
�ضامر.علي.
الناجي 34

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/5 غير.

معروف
عامر.يو�ضف.

خلف 35

اأحد.عنا�ضر.اللجان.الفل�ضطينية.
التي.تقاتل.بجانب.النظام.ال�ضوري ع�ضكري غري.معروف 2016/9/7 مخيم.

اليرموك تامر.اإبراهيم 36

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/8 غير.

معروف اأحمد.علي.اأحمد 37

اأحد.كوادر.حزب.البعث.العربي.
اال�ضتراكي.ـ.قوات.ال�ضاعقة..ق�ضى.
جراء.اال�ضتباكات.التي.اندلعت.في.

مخيم.اليرموك

ع�ضكري غري.معروف 2016/9/8 مخيم.
اليرموك

�ضامر.ها�ضم.
اإبراهيم 38

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري ـ. حم�سـ.

املخيم 2016/9/8 عدرا و�ضيم.محمد.
اأ�ضعد.من�ضور 39

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/13 ريف.

درعا
عبا�س.نواف.

�ضرقي 40

ق�ضى.في.خالل.م�ضاركته.في.
اال�ضتباكات.التي.جرت.بين.قوات.

النظام.ال�ضوري.ومجموعات.
المعار�ضة.الم�ضلحة.في.مناطق.

»�ضرايا.ح�ضر«.و»طرنجة«.و»مزارع.
االمل«.في.ريف.القنيطرة.ال�ضمالي.

جنوبّي.�ضورية.اإلى.جانب.المعار�ضة.

ع�ضكري درعا.ــ.
املزيريب 2016/9/13 ريف.

القنيطرة
�ضليم.عزت.
البريقي 41
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معلومات.اأخرى الت�ضنيف عنوان..ال�ضكن تاريخ.الحادثة مكان.
الحادثة ا�ضم.ال�ضحية الرقم

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/14 عدرا عمار.محمود.

حميد.عبد.اهلل 42

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري غري.معروف 2016/9/17 عدرا حمزة.محمد.

�ضحادة 43

اأحد.عنا�ضر.)حركة.�ضباب.العودة(.
الفل�ضطينية.الموالية.للنظام.

ال�ضوري..ق�ضى.في.خالل.م�ضاركته.
بالقتال.اإلى.جانب.الجي�س.النظامي.

في.ريف.الالذقية.-.الكباني

ع�ضكري غري.معروف 2016/9/18 الكباني زكريا.محمد.
�ضليمان 44

من.اأبناء.مخيم.العائدين.في.
حم�س..ق�ضى.في.المعارك.الدائرة.
في.حلب.بين.المجموعات.الم�ضلحة.
التابعة.للمعار�ضة.ال�ضورية.من.

جهة،.وقوات.الجي�س.النظامي.من.
جهة.اأخرى

ع�ضكري ـ. حم�سـ.
املخيم 2016/9/21 غير.

معروف عالء.بياعه 45

اأحد.عنا�ضر.لواء.القد�س.الموالي.
للنظام.في.حلب ع�ضكري حلب.ــ.خميم.

النريب 2016/9/22 مخيم.
حندرات

اأحمد.فتحي.
عثمان 46

من.مرتبات.جي�س.التحرير.
الفل�ضطيني ع�ضكري ريف.دم�ضق.ــ.

حجرية 2016/9/26 غير.
معروف

عبد.ال�ضالم.علي.
العبيد 47

جدول.يبين.�ضحايا.التعذيب.في.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016

معلومات.اأخرى عنوان..ال�ضكن تاريخ.الحادثة ا�ضم.ال�ضحية الرقم

ق�ضى.تحت.التعذيب.في.�ضجون.النظام.ال�ضوري.
بعد.اعتقال.دام.عاماً.ون�ضف.عام

.مخيم.خان.دنون 2016/7/16 عماد.فار�س 1

من.اأبناء.مخيم.خان.دنون..ق�ضى.تحت.التعذيب.
في.�ضجون.النظام.ال�ضوري،.وذلك.بعد.اعتقال.دام.

الأكثر.من.عامين
مخيم.خان.دنون 2016/7/25 �ضادي.ح�ضن.هالل 2

من.مرتبات.جي�س.التحرير..ق�ضى.تحت.التعذيب.

في.�ضجون.النظام.ال�ضوري.بعد.اعتقال.دام.الأكثر.
من.3.�ضنوات

مخيم.اليرموك 2016/8/1 محمد.زياد.فوراني 3

من.�ضكان.مخيم.درعا.لالجئين.الفل�ضطينيين..ق�ضى.
تحت.التعذيب.في.�ضجون.النظام.ال�ضوري

درعا.ــ.مخيم.درعا 2016/8/25 عمر.جمعة.رديف 4

الفل�ضطينيين.. لالجئين. اليرموك. مخيم. �ضكان. من.
ق�ضى.تحت.التعذيب.في.�ضجون.النظام.ال�ضوري

دم�ضق.ــ.مخيم.اليرموك 2016/9/6
�ضليمان.م�ضطفى.

القو�ضي
5
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معلومات.اأخرى عنوان..ال�ضكن تاريخ.الحادثة ا�ضم.ال�ضحية الرقم

ال�ضوري. النظام. �ضجون. في. التعذيب. تحت. ق�ضى.

بعد.اعتقال.دام.الأكثر.من.5.اأعوام..وهو.من.اأبناء.
مخيم.درعا

درعا.ــ.مخيم.درعا 2016/9/11 محمد.قا�ضم.�ضعيد 6

الفل�ضطينيين.. لالجئين. اليرموك. مخيم. �ضكان. من.

ق�ضى.تحت.التعذيب.في.�ضجون.النظام.ال�ضوري،.
بعد.اعتقال.دام.نحو.عام

مخيم. .- دم�ضق.
اليرموك

2016/9/26 فوؤاد.علي.من�ضور 7

جدول.يبين.�ضحايا.الق�ضف.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016

معلومات.اأخرىتاريخ.الحادثةمكان.الحادثةا�ضم.ال�ضحيةالرقم

1
محمود.عمر.

�ضعيد
خان. مخيم.

2016/7/4ال�ضيح
الحربي. الطيران. ا�ضتهداف. جراء. ق�ضى.
الرو�ضي.وال�ضوري.مخيم.خان.ال�ضيح.لالجئين.

الفل�ضطينيين.

با�ضل.يو�ضف2
خان. مخيم.

2016/7/4ال�ضيح
متاأثرًا. ق�ضى. ال�ضيح.. خان. مخيم. اأبناء. من.
الطيران. ق�ضف. في. اإ�ضابته. جراء. بجراحه.

الرو�ضي.على.اأطراف.المخيم

3
ح�ضن.�ضبحي.

�ضالح
خان. مخيم.

2016/7/4ال�ضيح
الحربي. الطيران. ا�ضتهداف. جراء. ق�ضى.
الرو�ضي.وال�ضوري.مخيم.خان.ال�ضيح.لالجئين.

الفل�ضطينيين

2016/7/9ال�ضكن.الجامعيعبير.عابدي4
ق�ضت.وجنينها.الحامل.به.بعد.اإ�ضابتها.ب�ضظايا.
حيث. حلب،. في. وال�ضواريخ. الهاون. قذائف.
ا�ضُتهدف.ال�ضكن.ال�ضبابي.في.المدينة.الجامعية

5
يا�ضر.محمود.

�ضعيب
في.2016/7/18غير.معروف هاون. بقذيفة. �ضيارته. اإ�ضابة. جراء. ق�ضى.

اأثناء.عودته.من.عمله.في.مدينة.حلب

محمد.بن�ضق6
خان. مخيم.

خان.2016/7/18ال�ضيح مخيم. اأطراف. ا�ضتهدف. ق�ضف. اإثر. ق�ضى.
ال�ضيح.لالجئين.الفل�ضطينيين

2016/7/25باب.تومابا�ضل.خليفة7
بجراح. متاأثرًا. ق�ضى. جرمانا.. مخيم. اأبناء. من.
اإثر.�ضقوط.قذيفة.هاون.على.مطعم. بها. اأ�ضيب.

قمر.ال�ضام.في.منطقة.باب.توما

8
يحيى.

الد�ضوقي
الق�ضف.2016/7/26االأتارب جراء. ق�ضى. النيرب.. مخيم. اأبناء. من.

الذي.ا�ضتهدف.منطقة.االأتارب.بريف.اإدلب

9
محمد.عماد.

رحيل
خان. مخيم.

الذي.2016/7/29ال�ضيح الق�ضف. في. ق�ضى. عاماً.. .16 عمره. طفل.
ا�ضتهدف.مخيم.خان.ال�ضيح.



33

معلومات.اأخرىتاريخ.الحادثةمكان.الحادثةا�ضم.ال�ضحيةالرقم

10
ه�ضام.يحيى.

�ضهابي
من.اأبناء.مخيم.خان.ال�ضيح..ق�ضى.جراء.ا�ضتهداف.2016/8/1مخيم.خان.ال�ضيح

�ضيارته.على.طريق.زاكية.خان.ال�ضيح

11
ليث.ح�ضين.
الخالدي

ق�ضى.نتيجة.غارة.ا�ضتهدفت.منزله.و�ضط.مخيم.2016/8/3مخيم.خان.ال�ضيح
خان.ال�ضيح.لالجئين.الفل�ضطينيين

12
محمود.مح�ضن.
فالح.الخالدي

في.2016/8/8مخيم.خان.ال�ضيح الرو�ضي. الحربي. للطيران. بق�ضف. ق�ضى.
اأثناء.غارات.جوية.على.مخيم.خان.ال�ضيح

2016/8/9غير.معروفبا�ضل.عزام13
ومبعد. الفل�ضطيني،. التحرير. جي�س. عن. من�ضق.
من.االأرا�ضي.التركية.اإلى.�ضورية..ق�ضى.بغارات.

الطيران.الرو�ضي.التي.ا�ضتهدفت.مدينة.اإدلب

14
عي�ضى.محمود.

بدوان
2016/9/18جبل.ثردة

اأحد.عنا�ضر.»حركة.�ضباب.العودة.الفل�ضطينية«.

ال�ضوري.. النظام. قوات. جانب. اإلى. تقاتل. التي.

ق�ضى.جراء.غارات.الطيران.االأميركي.على.جبل.
ثردة.بالقرب.من.مطار.دير.الزور.الع�ضكري

15
محمد.رم�ضان.

عقلة
2016/9/18جبل.ثردة

اأحد.عنا�ضر.»حركة.�ضباب.العودة.الفل�ضطينية«.

ال�ضوري.. النظام. قوات. جانب. اإلى. تقاتل. التي.

ق�ضى.جراء.غارات.الطيران.االأميركي.على.جبل.
ثردة.بالقرب.من.مطار.دير.الزور.الع�ضكري

16
هادي.اأحمد.

�ضعيد.
الترجمان

2016/9/18جبل.ثردة

اأحد.عنا�ضر.»حركة.�ضباب.العودة.الفل�ضطينية«.

ال�ضوري.. النظام. قوات. جانب. اإلى. تقاتل. التي.

ق�ضى.جراء.غارات.الطيران.االأميركي.على.جبل.
ثردة.بالقرب.من.مطار.دير.الزور.الع�ضكري

17
اأحمد.بدوي.

الرقا�س
2016/9/18جبل.ثردة

اأحد.عنا�ضر.»حركة.�ضباب.العودة.الفل�ضطينية«.

ال�ضوري.. النظام. قوات. جانب. اإلى. تقاتل. التي.

ق�ضى.جراء.غارات.الطيران.االأميركي.على.جبل.
ثردة.بالقرب.من.مطار.دير.الزور.الع�ضكري

18
اأحمد.ابراهيم.

ال�ضليمان.
االأحمد

2016/9/18جبل.ثردة

اأحد.عنا�ضر.»حركة.�ضباب.العودة.الفل�ضطينية«.

ال�ضوري.. النظام. قوات. جانب. اإلى. تقاتل. التي.

ق�ضى.جراء.غارات.الطيران.االأميركي.على.جبل.
ثردة.بالقرب.من.مطار.دير.الزور.الع�ضكري

19
هنداوي.اأحمد.

العي�ضاوي
2016/9/18جبل.ثردة

اأحد.عنا�ضر.»حركة.�ضباب.العودة.الفل�ضطينية«.

ال�ضوري.. النظام. قوات. جانب. اإلى. تقاتل. التي.

ق�ضى.جراء.غارات.الطيران.االأميركي.على.جبل.
ثردة.بالقرب.من.مطار.دير.الزور.الع�ضكري
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معلومات.اأخرىتاريخ.الحادثةمكان.الحادثةا�ضم.ال�ضحيةالرقم

20
يون�س.عي�ضى.
عبد.القادر

2016/9/18جبل.ثردة

اأحد.عنا�ضر.»حركة.�ضباب.العودة.الفل�ضطينية«.

ال�ضوري.. النظام. قوات. جانب. اإلى. تقاتل. التي.

ق�ضى.جراء.غارات.الطيران.االأميركي.على.جبل.
ثردة.بالقرب.من.مطار.دير.الزور.الع�ضكري

21
محمد.محمود.

اإبراهيم
العبا�ضيين.ــ.

2016/9/29دم�ضق
جراء. ق�ضى. ال�ضاعقة.. قوات. عنا�ضر. من.
ال�ضاعقة. مكتب. ا�ضتهدفت. هاون. قذيفة. �ضقوط.

في.منطقة.العبا�ضيين.بدم�ضق.

22
موؤن�س.�ضابر.

الم�ضري
العبا�ضيين.ــ.

2016/9/29دم�ضق
جراء. ق�ضى. ال�ضاعقة.. قوات. عنا�ضر. من.
ال�ضاعقة. مكتب. ا�ضتهدفت. هاون. قذيفة. �ضقوط.

في.منطقة.العبا�ضيين.بدم�ضق.

جدول.يبين.ال�ضحايا.الأ�ضباب.اأخرى.في.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016

الرقم
ا�ضم.

ال�ضحية
مكان.

الحادثة
عنوان..تاريخ.الحادثة

ال�ضكن

كيفية.

وقوع.
الحادث

معلوماتالت�ضنيف

1
محمد.

خير.اأبو.
حمدة

2016/7/11�ضحنايا
دم�ضق.
-.مخيم.
اليرموك

خطف.ثم.
قتل

مدني
قبل. من. طعنات. لعدة. تعر�ضه. بعد. ق�ضى.
بلدة. في. اأ�ضخا�س. ثالثة. من. مكونة. ع�ضابة.

�ضحنايا.بريف.دم�ضق.بهدف.ال�ضرقة

2
محمود.
الفوط

درعا.

البلد
2016/7/24

دم�ضق.
-.مخيم.
اليرموك

ع�ضكريتفجير
على. نا�ضفة. بعبوة. ا�ضتهدافه. اإثر. ق�ضى.
وطريق. البلد. درعا. بين. الوا�ضل. الطريق.

ال�ضد.في.مدينة.درعا

3
عالء.
اأيمن.
غريري

2016/9/3التل
ريف.

دم�ضق.-.
التل

خطف.ثم.
قتل

ع�ضكري
اأحد.اأفراد.قوات.»الدفاع.الوطني«.الموالية.

للنظام.ال�ضوري..قتل.على.يد.المعار�ضة

4
اأبو.

نا�ضر.
حمود

المنطقة.

الجنوبية
دم�ضق2016/9/21

نق�س.
رعاية.
�ضحية

مدني
توافر. وعدم. حالته. تدهور. نتيجة. ق�ضى.

العالج.وارتفاع.اأ�ضعار.االأدوية
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ع�ضكري( المطلب.الخام�س:.ال�ضحايا.ح�ضب.ال�ضفة.)مدني.– 	•
جانب. اإلى. تقاتل. التي. الب�ضرية. العنا�ضر. في. والنق�س. �ضورية. في. العنف. اأعمال. ت�ضاعد. مع.
النظام،.ان�ضم.الع�ضرات.من.اأبناء.الالجئين.الفل�ضطينيين.للقتال.اإلى.جانبي.ال�ضراع.في.�ضورية.
تمتعوا.بال�ضفة. فل�ضطينياً. كرهاً.وطواعية..فقد.ر�ضد.ق�ضم.الر�ضد.والتوثيق.�ضقوط.534.الجئاً.
قوات. جانب. اإلى. القتال. اأثناء. في. �ضقطوا. غالبيتهم. ال�ضت،. االأزمة. �ضنوات. خالل. في. الع�ضكرية.

النظام.)انظر.الف�ضل.االأول(..
وفي.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016،.ازداد.عدد.ال�ضحايا.الع�ضكريين.بنحو.الفت،.حيث.بلغت.
�ضورية.في. داخل. الذين.ق�ضوا. ال�ضحايا. المعارك.)68.75%(.من.مجمل. الذين.ق�ضوا.في. ن�ضبة.

خالل..الفترة.المر�ضودة،.اأي.بما.يعادل.55.الجئاً.ع�ضكرياً.بمقابل.25.الجئاً.مدنياً..
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 المبحث الثاني
الإح�صائيات الإجمالية للمعتقلين الالجئين الفل�صطينيين في 

�صورية في خالل الربع الثالث من عام 2016

	•المطلب.االأول:.المعتقلون.والمفرج.عنهم.
االأمنية. الحواجز. خالل. من. �ضورية،. في. الفل�ضطينيين. الالجئين. بحق. االعتقاالت. ا�ضتمرت.
المنت�ضرة.في.كل.المناطق.الخا�ضعة.ل�ضيطرة.النظام،.دون.التفريق.بين.رجل.وامراأة..فقد.اعتقل.
عنا�ضر.حاجز.النظام.ال�ضوري.في.درعا.الطالبة.روند.اأبو.ال�ضعود.)20.عاماً(،.وهي.من.اأبناء.بلدة.
المزيريب،.في.اأثناء.توجهها.اإلى.الجامعة.لنحو.10.اأيام،.والم�ضنة.اأم.عمر.عم�ضة.)75.عاماً(،.من.
اأبناء.مخيم.اليرموك،.في.اأثناء.مرورها.من.حاجز.القدم.التابع.للنظام.ال�ضوري.في.ريف.دم�ضق،.

دون.معرفة.ال�ضبب.الكامن.وراء.اعتقالهما.
مخطط.بياني.تو�ضيحي.يبين.توزع.المعتقلين.ح�ضب.الجن�س.في.خالل.الربع.الثالث.2016

الفل�ضطيني. الالجئ. مع. الحال. هو. كما. وجرحى،. اإغاثيين. نا�ضطين. ال�ضوري. االأمن. اعتقل. كذلك.

اأمجد.الخروبي.)35(.عاماً.ابن.تجّمع.المزيريب.– درعا،.الذي.اعُتقل.على.اأحد.الحواجز.االأمنية.

في.العا�ضمة.دم�ضق.في.اأثناء.اإ�ضعافه.اإلى.اأحد.الم�ضافي،.وكذلك.محمد.قا�ضم،.اأحد.كوادر.الهيئة.
الوطنية.االأهلية.الفل�ضطينية.من.اأمام.حاجز.بيت.�ضحم.جنوب.العا�ضمة.دم�ضق.
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وبلغ.عدد.الذين.اعُتقلوا.في.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016.)22(.الجئاً.فل�ضطينياً،.منهم.)8(.

قد. كانوا. )13(.الجئاً. اأُفرج.عن. بينما. �ضهرين،. تتجاوز. لم. متفاوتة. فترات. في.خالل. عنهم. اأُفرج.
اعُتقلوا.في.فترات.�ضابقة،.بينما.ما.زال.م�ضير.)14(.الجئاً.فل�ضطينياً.مجهواًل..

جدول.باأ�ضماء.المعتقلين.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.في.خالل.الربع.الثالث.من.عام.2016

مالحظات عنوان.ال�ضكن مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال اال�ضم الرقم

عملية. بعد. ال�ضوري. الع�ضكري. االأمن. اعتقله.
دهم.ا�ضتهدفت.�ضارع.القد�س.في.المخيم

حم�س.-.مخيم.
العائدين

مخيم.
العائدين.
حم�س

2016/7/16
اأحمد.محمد.

علي.علي.حميد
1

اعُتقل.على.حاجز.المدينة.الجامعية
حم�س.-.مخيم.

العائدين
المدينة.
الجامعية

2016/7/24
اأحمد.محمود.
اأبو.عرابي

2

اعُتقل.بعد.ا�ضتدراجه.اإلى.اأحد.مقاهي.االإنترنت.

الجهاز. من. عنا�ضر. قبل. من. المخيم. في.
الع�ضكري

حم�س.-.مخيم.
العائدين

مخيم.
العائدين.
حم�س

2016/8/2
مهدي.محمود.

طه
3

ممن. وهو. بحم�س،. العائدين. مخيم. اأبناء. من.
َيت.اأو�ضاعهم.قبل.نحو.ثالثة.اأعوام �ُضوِّ

حم�س.-.مخيم.
العائدين

مخيم.
العائدين.
حم�س

2016/8/6
اأحمد.محمد.

�ضمور
4

ممن. وهو. بحم�س،. العائدين. مخيم. اأبناء. من.
َيت.اأو�ضاعهم.قبل.نحو.ثالثة.اأعوام �ضوِّ

حم�س.-.مخيم.
العائدين

مخيم.
العائدين.
حم�س

2016/8/7
فايز.خالد.

�ضمور
5

في. اعُتقل. بحم�س.. العائدين. مخيم. اأبناء. من.

اأثناء.عودته.من.عمله.في.معمل.الزجاج.بمدينة.
»ح�ضياء.ال�ضناعية«.

حم�س.-.مخيم.
العائدين

ح�ضياء.
ال�ضناعية

2016/8/10
محمود.محمد.

عو�س
6

مخيم. اأبناء. من. وهو. ال�ضوري.. االأمن. اعتقله.
العائدين.بحم�س.

حم�س.-.مخيم.
العائدين

مخيم.
العائدين.
حم�س

2016/8/12
موؤيد.ريا�س.

عو�س
7

مخيم. اأبناء. من. وهو. ال�ضوري.. االأمن. اعتقله.
النيرب.في.حلب

مخيم. .- حلب.
النيرب

مخيم.النيرب 2016/9/6 عبد.حرب 8

مخيم. اأبناء. من. وهو. ال�ضوري.. االأمن. اعتقله.
النيرب.في.حلب

مخيم. .- حلب.
النيرب

مخيم.النيرب 2016/9/6
نديم.اأبو.
ح�ضان

9

مخيم. اأبناء. من. وهو. ال�ضوري.. االأمن. اعتقله.
النيرب.في.حلب

مخيم. .- حلب.
النيرب

مخيم.النيرب 2016/9/6 اأحمد.�ضطارة 10

مخيم. اأبناء. من. وهو. ال�ضوري.. االأمن. اعتقله.
النيرب.في.حلب

مخيم. .- حلب.
النيرب

مخيم.النيرب 2016/9/6 اإياد.جوهر 11
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مالحظات عنوان.ال�ضكن مكان.االعتقال تاريخ.االعتقال االإ�ضم الرقم

من. ال�ضوري. واالأمن. الجي�س. قوات. اعتقلته.

اأمام.حاجز.بيت.�ضحم.جنوب.العا�ضمة.دم�ضق،.

االأهلية. الوطنية. الهيئة. كوادر. اأحد. وهو.
الفل�ضطينية.

دم�ضق.-.مخيم.
اليرموك

بيت.�ضحم 2016/9/11 محمد.قا�ضم 12

اعتقله.عنا�ضر. المزيريب،.وقد. بلدة. اأبناء. من.

اأن. دون. درعا،. في. ال�ضوري. النظام. حاجز.
يعرف.�ضبب.اعتقاله

درعا.-.
المزيريب

غير.معروف 2016/9/25
غ�ضان.عزت.

البريقي
13

عمرها. م�ضّنة. وهي. ال�ضوري،. االأمن. اعتقلها.

اأثناء. في. اليرموك. مخيم. اأبناء. من. عاماً،. .75

ال�ضوري. للنظام. التابع. القدم. بحاجز. مرورها.
بريف.دم�ضق

دم�ضق.-..
مخيم.اليرموك

غير.معروف 2016/9/27 اأم.عمر.عم�ضة 14

جدول.باأ�ضماء.المعتقلين.الذين.اعتقلوا.واأفرج.عنهم.في.خالل.الربع.الثالث.)1(2016
تاريخ.االفراج تاريخ.االعتقال االإ�ضم الرقم
2016/30/8 2016/7/17 اأيمن.خطاب 1

2016/6/8 2016/7/2 ب�ضام.خالد.اأبو.�ضله 2

2016/5/9 2016/8/2 ع�ضام.بيطاري)1( 3

2016/20/8 2016/8/11 محمد.�ضاليمة 4

2016/28/9 2016/8/12 مدين.�ضبحي.�ضرحان 5

2016/29/8 2016/7/24 محمد.زياد.اأيوب 6

2/10/2016 2016/9/21 روند.اأبو.ال�ضعود 7

2016/6/8 2016/7/2 اأمجد.كامل.الخروبي 8

التابعة. ال�سوري. الأمن. قوات. اعتقلته. العبد.ع�سام.. باأبو. الملّقب. البراق«. »كتائب. اليرموك. اأبناء. قائد.حركة. )1(.وهو.

المعار�سة. �سيطرة. مناطق. من. اليرموك. مخيم. م�سير. في. للتفاو�س. خروجه. بعد. وذلك. فل�سطين،. فرع. في. للنظام.
الم�سلحة.جنوب.العا�سمة.دم�سق،.اإلى.مناطق.�سيطرة.النظام.في.العا�سمة،.عبر.حاجز.ببيال.-.�سيدي.مقداد.
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جدول.باأ�ضماء.المعتقلين.في.وقت.�ضابق.والمفرج.عنهم.في.خالل.الربع.الثالث.من.2016

تاريخ.االإفراج اال�ضم الرقم

2016/8/11 اإبراهيم.حنينو 1

2016/7/4 اإبراهيم.عادل.كايد 2

2016/7/6 اإبراهيم.مجد.االأ�ضدي 3

2016/8/9 اأحمد.الخطيب 4

2016/8/6 اأمجد.كامل.الخروبي 5

2016/8/19 ب�ضام.عبد.الرحمن 6

2016/8/30 خالد.محمد.محمود.اإدري�س 7

2016/7/6 �ضرار.اأ�ضعد.حديد 8

2016/8/9 عبد.اهلل.�ضند 9

2016/8/19 علي.الترعاني 10

2016/8/21 محمد.عبد.اللطيف 11

2016/7/6 معتز.عبا�س 12

2016/7/6 ه�ضام.عطا.ح�ضون 13

	•المطلب.الثاني:.توزع.المعتقلين.ح�ضب.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية.الرئي�ضية..
�ُضجلت.اأكبر.ن�ضبة.اعتقاالت.في.خالل.فترة.الدرا�ضة.بين.اأبناء.مخيم.العائدين،.حيث.بلغ.تعداد.
واحد. كل. في. .)4( بمعدل. المزيريب. وتجّمع. النيرب. مخيم. تاله. معتقاًل،. .)11( منهم. المعتقلين.

منهما،.ثم.مخيم.اليرموك..
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جدول.يبين.توزع.المعتقلين.ح�ضب.مكان.ال�ضكن.في.خالل.الربع.الثالث.من.2016

الن�ضبة العدد مكان.االعتقال
%50.00 11 حم�س.-.مخيم.العائدين
%18.18 4 حلب.-.مخيم.النيرب
%18.18 4 درعا.-.المزيريب
%13.64 3 دم�ضق.-.مخيم.اليرموك
%100.00 22 المجموع
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 الف�صل الثالث 
 الإح�صائيات العامة لالجئين الفل�صطينيين 

من �صورية
الر�ضمية. االإح�ضائيات. على. رئي�ضي. بنحو. �ضورية. فل�ضطينيي. اأجل. من. العمل. مجموعة. اعتمدت.
ال�ضادرة.عن.االأونروا.في.الدول.التي.تمار�س.فيها.اأن�ضطتها،.فيما.عملت.على.جمع.االإح�ضاءات.
الدول. في. المحلية. الم�ضادر. من. العديد. عن. ال�ضادرة. والمتفرقة. المن�ضورة. واالأرقام. والتقارير.
التي.لجاأ.اإليها.فل�ضطينيو.�ضورية.وال.وجود.فيها.لالأونروا.كما.هو.الحال.في.تركيا.واأوروبا،.وذلك.
باالعتماد.على.الم�ضح.الميداني.الذي.قامت.به.بع�س.اللجان.االأهلية.بالتن�ضيق.مع.المجموعة،.نظرًا.
اإلى.عدم.وجود.اأي.جهة.ر�ضمية.فل�ضطينية.اأو.دولية.تعمل.على.توثيق.اأعداد.الالجئين.الفل�ضطينيين.

روا.اإلى.خارج.�ضورية.في.خالل.�ضنوات.الحرب.الخم�س.الما�ضية.. ال�ضوريين.الذين.ُهجِّ
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 المبحث الأول
رين الفل�صطينيين  الإح�صاءات التف�صيلية للمهجَّ

 

بين 2011 – اأيلول/�صبتمبر 2016

ح�ضب. م�ضجل. فل�ضطيني. الجئ. األف. .540 يقارب. ما. وجود. اإلى. االأونروا. اإح�ضائيات. اأ�ضارت.

ر. اإح�ضائيات.2012،.قبيل.دخول.االأزمة.ال�ضورية.اإلى.المخيمات.والتجمعات.الفل�ضطينية..وتقدِّ

االأونروا.اأعداد.النازحين.عن.منازلهم.داخل.�ضورية.بقرابة270.000..الجئ.فل�ضطيني.اأ�ضبحوا.

في. ُفِتَحت. لالإيواء،. 18مركزًا. . في. منهم. فل�ضطيني. الجئ. . نحو8.100. ي�ضكن. داخلياً.. رين. مهجَّ

يجري. فل�ضطيني. 3.500.الجئ. من. اأكثر. اإلى. باالإ�ضافة. �ضورية،. في. لالأونروا. التابعة. المن�ضاآت.
اإيواوؤهم.في.13.مرفقاً.غير.تابع.لالأونروا.في.دم�ضق.وحلب.والالذقية.

اأن.عدد.الالجئين.المقيمين.في.�ضوريا.الذين.بحاجة. اإلى. وت�ضير.الت�ضريحات.الر�ضمية.لالأونروا.
اإلى..م�ضاعدة.ملّحة.قد.ارتفع.اإلى..440.000�ضخ�س.

لقد.ا�ضطرع�ضرات.االآالف.من.الالجئين.الفل�ضطينيين.اإلى.اللجوء.اإلى.خارج.�ضورية.بفعل.تدهور.
الو�ضع.االأمني.والمعي�ضي.

	•المطلب.االأول:.الالجئون.الفل�ضطينيون.ال�ضوريون.في.البلدان.العربية.وتركيا.
بينت.االأرقام.التي.ح�ضلت.عليها.مجموعة.العمل.وفق.االإح�ضائيات.االأخيرة.لوكالة.غوث.وت�ضغيل.
اإلى.الدول. اإلى.اأن.عدد.الالجئين.الفل�ضطينيين.الذين.لجاأوا. الالجئين.الفل�ضطينيين.»االأونروا«،.
المحيطة.ب�ضورية.قد.بلغ.)15500(.الجئ.في.االأردن،.)42،500(.الجئ.في.لبنان،.)6000(.الجئ.
في.م�ضر،.و.)1000(.فل�ضطيني.في.قطاع.غزة..فيما.اأ�ضارت.اإح�ضاءات.مجموعة.العمل.من.اأجل.

فل�ضطينيي.�ضورية.اإلى.وجود.)6000-8000(.الجئ.فل�ضطيني.في.تركيا.
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العدد المكان

79206 اأوروبا

42500 لبنان

15500 االأردن

8000 تركيا

6000 م�ضر

1000 قطاع.غزة

	•المطلب.الثاني:.الالجئون.الفل�ضطينيون.ال�ضوريون.في.اأوروبا.
ت�ضير.االإح�ضاءات.التي.ن�ضرتها.مجموعة.العمل.من.اأجل.فل�ضطينيي.�ضورية،.اإلى.اأن.عدد.الالجئين.
الفل�ضطينيين.ال�ضوريين.الذين.لجوؤوا.اإلى.االتحاد.االأوروبي.من.بداية.عام.)2011(.وحتى.كانون.
االأول/.دي�ضمبر.)2015(.بلغ.)71،206(.الجئين،.وذلك.بناًء.على.متابعة.عدد.من.االإح�ضاءات.
والوكالة. .،UNHCR الالجئين. ل�ضوؤون. المتحدة. لالأمم. ال�ضامية. المفو�ضية. عن. ال�ضادرة.
االأوروبية.الإدارة.التعاون.العملياتي.في.الحدود.الخارجية.للدول.االأع�ضاء.في.االتحاد.االأوروبي.
)فرونتك�س(،.وبع�س.االإح�ضاءات.ال�ضادرة.عن.االتحاد.االأوروبي.والمتعلقة.باإح�ضاء.الالجئين.

اإلى.اأوروبا.
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.،)2011( عام. خالل. في. اأوروبا. اإلى. و�ضلوا. �ضورية. من. فل�ضطينياً. الجئاً. .)2465( يقارب. ما.

في.عام. اإلى.)9620(.الجئاً. العدد. اآخرون.خالل.عام.)2012(،.فيما.ارتفع. فيما.و�ضل.)3513(.

على. بناًء. وذلك. الجئ،. .)13902( اإلى. لي�ضل. .)2014( عام. في. باالرتفاع. وا�ضتمر. .،)2013(
اإح�ضاءات.المفو�ضية.

المتفاوتة. واالأعداد. الكبيرة. اال�ضطرابات. وب�ضبب. .،)2015( عام. باإح�ضاءات. يتعلق. ما. في. اأما.

التي.دخلت.اأوروبا،.ولم.تنتِه.بعد.من.اإجراءات.اللجوء،.فقد.كان.االعتماد.على.اإح�ضاءات.الوكالة.

االأوروبية.الإدارة.التعاون.العملياتي.في.الحدود.الخارجية.للدول.االأع�ضاء.في.االتحاد.االأوروبي.

من. القادمين. الالجئين. اأعداد. اأن. اإلى. الثاني. الربعي. تقريرها. خالل. اأ�ضارت. التي. )فرونتك�س(،.

�ضورية. فل�ضطينيي. عدد. اأن. تقدير. باالإمكان. اإذ. تقريباً،. اأ�ضعاف. ثالثة. ارتفع. اأوروبا. اإلى. �ضورية.
الذين.و�ضلوا.حتى.نهاية.عام.2015،.هو.)41،706(.الجئين.....

عن. الدولية. الجهات. معظم. توقف. يالحظ. .،)2016( عام. من. االأول. بالن�ضف. يتعلق. ما. وفي.

والوكالة. الالجئين،. مفو�ضية. وخ�ضو�ضاً. المو�ضوع،. بهذا. المتعلقة. الدورية. تقاريرها. اإ�ضدار.

االأوروبية.الإدارة.التعاون.العملياتي.في.الحدود.الخارجية.للدول.االأع�ضاء.في.االتحاد.االأوروبي.

)فرونتك�س(..اإال.اأننا.اإذا.اأخذنا.في.االعتبار.ا�ضتمرار.و�ضول.الالجئين.قبل.توقيع.االتفاق.التركي.

االأوروبي.بخ�ضو�س.الالجئين،.يكون.العدد.ل�ضهري.كانون.الثاني/.يناير،.�ضباط/فبراير.بنف�س.

ر،.فيكون.التقريبي.من.تقاطع.اإح�ضاءات.العامة.بنحو.)8000(.الجئ.فل�ضطيني،.فيما. العدد.المقدَّ

كان.للفترة.من.اآذار/مار�س.وحتى.حزيران/يونيو.ال.يزيد.على.)1000(.الجئ..ما.يجعل.العدد.

االإجمالي.لالجئين.الفل�ضطينيين.ال�ضوريين.الذين.و�ضلوا.اإلى.اأوروبا.في.الفترة.2011.– كانون.

الثاني/يناير.2016،.ي�ضل.اإلى.)79206(،.مع.التاأكيد.اأن.الرقم.تقديري،.دون.ح�ضبان.عدد.الالجئين.

في.العالقين.في.اليونان،.وذلك.ب�ضبب.الغياب.التام.الأي.اإح�ضاءات.تتعلق.باأعدادهم)1(.

جدول.يبين.االأعداد.التقريبية.الوا�ضلة.من.فل�ضطينيي.�ضورية.اإلى.اأوروبا

2016 2015 2014 2013 2012 2011
8.000 41.706 13902 9620 3513 2465

79206 المعدل.العام

)1(.لم.ت�سدر.اأي.اإح�سائيات.حديثة.ت�سير.اإلى.اأعداد.الالجئين.اإلى.دول.التحاد.الأوروبي.في.خالل.الربع.الأخير.من.عام.
2016،.لذا.كان.العتماد.على.الإح�سائيات.ال�سابقة..
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مخطط.بياني.يو�ضح.تدفق.الالجئين.الفل�ضطينيين.من.�ضورية.اإلى.اأوروبا

ُي�ضار.اإلى.اأن.البحث.في.عدد.الالجئين.الفل�ضطينيين.ال�ضوريين.الذين.و�ضلوا.اإلى.اأوروبا.تطّلب.

عليها. الح�ضول. يتطلب. الفل�ضطينية،.حيث. الر�ضمية. الم�ضادر. غياب. مع. كبيرًا،.خ�ضو�ضاً. جهدًا.

ل�ضوؤون. المتحدة. لالأمم. العامة. والمفو�ضية. االأوروبي،. االتحاد. اإح�ضاءات. اأر�ضيف. في. البحث.

الالجئين،.والعمل.عليها،.في.محاولة.للح�ضول.على.العدد.االأقرب.للدقة.لفل�ضطينيي.�ضورية،.حيث.

ُي�ضنَّفون.غالباً.�ضمن.فئة.»Stateless«.التي.ت�ضم.اأعدادًا.اأخرى.من.الالجئين.االأكراد.والكويتيين.
ر.ن�ضبتهم.بنحو.%16. )البدون(.وال�ضوماليين،.وُتَقدَّ
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النتائج 

تاأثر.الو�ضع.العام.لالجئين.الفل�ضطينيين.في.�ضورية.بالحرب.الم�ضتعرة.منذ.اآذار/مار�س.2011،.

ودفع.�ضريبة.عالية.من.اأمنه.وا�ضتقراره،.رغم.الرف�س.العام.للدخول.في.المعارك.الجارية.واإعالنه.

الحياد.وعدم.التدخل.في.ال�ضاأن.ال�ضوري.با�ضتثناء.ثلة.قليلة.اختارت.اأو.اأجبرت.لالنحياز.اإلى.اأحد.
طرفي.ال�ضراع.

وبح�ضب.االإح�ضائيات.الواردة.في.التقرير،.فاإن.)3357(.فل�ضطينياً.قتلوا.ب�ضبب.االأزمة.ال�ضورية،.

ال�ضورية. الثورة. بداية. منذ. ومخطوفاً. مفقودًا. و)343(. معتقلين،. .)1108( نحو. اإلى. باالإ�ضافة.

من. ذلك. على. يترتب. وما. اللجوء. لخ�ضو�ضية. اعتبار. اأي. دون. .2016 اأيلول/�ضبتمبر. ولغاية.
حقوق..
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التو�صيات 

	 دعوة.طريف.ال�ضراع.يف.�ضورية.اإىل.حقن.الدم.وحتييد.املخيمات.الفل�ضطينية.واحرتام.
الوجود.الفل�ضطيني.يف.�ضورية،.باعتباره.وجودًا.موؤقتاً.

الالجئني. من. واملفقودين. املعتقلني. عن. الك�ضف. اإىل. �ضورية. يف. ال�ضراع. طريف. 	 دعوة.
الفل�ضطينيني،.واإدراج.ملف.املعتقلني.الفل�ضطينيني.يف.اأي.ت�ضوية.قادمة...

يف. الفل�ضطينيني. الالجئني. حقوق. عن. الدفاع. اإىل. الفل�ضطينية. التحرير. منظمة. 	 دعوة.
�ضورية.باعتبارها.املمثل.ال�ضرعي.والوحيد.لل�ضعب.الفل�ضطيني..

�ضورية.وا�ضتثمار. فل�ضطينيي. ل.م�ضوؤولياتها.جتاه. اإىل.حتمُّ الفل�ضطينية. ال�ضلطة. 	 دعوة.

املخيمات. لتحييد. ال�ضلة. ذات. والدول. ال�ضورية. احلكومة. مع. الدبلوما�ضية. عالقاتها.
و�ضون.الدم.الفل�ضطيني.يف.�ضورية.وخارجها...

	 دعوة.جامعة.الدول.العربية.واملجتمع.الدويل،.وخا�ضة.االأونروا.امل�ضوؤولة.م�ضوؤولية.

القانونية.واجل�ضدية.لالجئني. اإىل.تقدمي.احلماية. الفل�ضطينيني،. مبا�ضرة.عن.الالجئني.

الفل�ضطينيني.يف.�ضورية،.اأ�ضوة.بغريهم.من.الالجئني.يف.العامل،.بح�ضب.ما.تن�س.عليه.
االتفاقيات.والقوانني.الدولية..

انتــهــــى
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