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مقدمــــة

التي  للحرب،  الباهظة  ال�ضريبة  تدفع  �ضورية  في  الفل�ضطينية  والتجمعات  المخيمات  تزال  ال 
نظرًا  خ�ضو�ضاً  الفل�ضطينيين  والالجئين  عموماً  ال�ضوري  ال�ضعب  ومقدرات  طاقات  ا�ضتنزفت 
له�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   )3799( �ضقوط  �ضورية  فل�ضطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  اأح�ضت  لقد 
اندالع الثورة ال�ضورية في اآذار- مار�س /2011 ولغاية حزيران – يونيو 2018، داخل �ضورية 
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�ضة 
يونيو   – حزيران  ولغاية   2011 مار�س  اآذار-  في  ال�ضورية  الثورة  اندالع  منذ  الفل�ضطينيين 
 2018 من  االأول  الن�ضف  ب�ضحايا  المتعلقة  االإح�ضائيات  عر�س  فقد  الثاني  الف�ضل  اأما   ،2018

ا�ضتكمااًل لما بداأ في ق�ضم الدرا�ضات والتقارير الخا�ضة من ن�ضر تقارير اإح�ضائية. 
بال�ضاأن  والمهتمين  للباحثين  المعلومات  عر�س  في  والمو�ضوعية  الحيادية  التقرير  ويعتمد 
العامة  االأعداد  اإلى  ت�ضير  بيانية;  ومخططات  جداول  اإدراج  خالل  من  ال�ضوري  الفل�ضطيني 
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  من  الفل�ضطينيون  الالجئون  له  يتعر�س  ما  اإبراز حقيقة  اإلى  المجموعة  تهدف 
تحريك 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 اأن االإح�ضائيات ت�ضير بو�ضوح اإلى الطرف الم�ضوؤول عن 
تلك الماأ�ضاة، لكن تترك المجموعة مهمة تحديد الجهة الم�ضوؤولة ومحا�ضبتها لمحكمة الجنايات 

الدولية، والمحافل الدولية الم�ضوؤولية عن جرائم الحرب واالنتهاكات �ضد االإن�ضانية. 

العدد الحقيقي لل�ضحايا ربما يكون اأكبر من الرقم الذي اأظهره التقرير فاالإح�ضائيات الواردة ••
فيه هي فقط ما قام فريق الر�ضد والتوثيق في مجموعة العمل بر�ضده ب�ضكل حقيقي وموثوق 
عبر المرا�ضلين الميدانين للمجموعة في مختلف مناطق �ضورية ودول اللجوء الجديد، وذلك 
ب�ضبب تكتم ذوي ال�ضحايا خوفاً من االعتقال والمالحقة من قبل النظام ال�ضوري، اأو ب�ضبب 
عدم توافر االإمكانيات 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، اإ�ضافة اإلى عادات المجتمع المحافظ الذي يمتنع عن اإعطاء معلومات 

عن الن�ضاء اللواتي تعر�ضن لال�ضطهاد.
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 الف�صل الأول 
 الإح�صائيات العامة 

لل�صحايا والمعتقلين الفل�صطينيين في �صورية

يتناول هذا الف�سل الإح�سائيات الإجمالية ل�سحايا الالجئين الفل�سطينيين في �سورية 
خالل الفترة الممتدة من �سهر اآذار/ مار�س 2011 ولغاية �سهر حزيران/  يونيو2018 من 
حيث الزمان والمكان والجن�س وال�سرائح العمرية وال�سفة التي حملتها ال�سحية )مدني 
الأعمال  عن  الناجمة  الوفيات  لحدوث  اأدت  التي  الأ�سباب  اأ�سهر  وكذلك  ع�سكري(،  اأم 

القتالية بالإ�سافة اإلى المعتقلين.
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المبحث الأول: الإح�سائيات الإجمالية ل�سحايا الالجئين الفل�سطينيين 
 خالل الفترة الممتدة من �سهر اآذار/مار�س 2011 

ولغاية �سهر حزيران- يونيو 2018
ربيع  من  الممتدة  الفترة  خالل  �ضورية  في  الفل�ضطينيين  الالجئين  من  ال�ضحايا  اأعداد  تفاوتت 
اأهمها النزوح  اإعداد هذا التقرير، ويرجع ذلك في الغالب الأ�ضباب متعددة  2011 وحتى تاريخ 
والتهجير الذي وقع بحق العديد من المخيمات، وت�ضجيل ع�ضرات االآالف من حاالت اللجوء اإلى 

خارج �ضورية. 

المطلب الأول: التوزع الزماني
بينت االإح�ضائيات الموثقة لدى مجموعة العمل من اأجل فل�ضطينيي �ضورية �ضقوط )1017( الجئاً 
فل�ضطينياً في عام )2013(، وتعد هذه الن�ضبة االأكبر زمنياً في زيادة ملحوظة عن عام 2012 الذي 

�ضقط فيه )778( �ضحية، فيما انخف�س عدد ال�ضحايا تدريجياً في االأعوام التي تلت ذلك. 
جدول يو�ضح التوزع الزماني لل�ضحايا الفل�ضطينيين الذين ق�ضوا في �ضورية خالل الفترة 

الممتدة من �ضهر اآذار/مار�س 2011 وحتى نهاية �ضهر حزيران- يونيو 2018

الن�ضبةالعددتاريخ الوفاة

0.03%1اآذار – مار�س 2011
0.21%8ني�ضان – ابريل 2011

0.16%6اأيار – مايو 2011
0.82%31حزيران –يونيو 2011

0.08%3تموز – يوليو 2011
0.42%16اآب- اأغ�ضط�س 2011

0.03%1اأيلول-  �ضبتمبر 2011 
0.08%3ت�ضرين االأول – اكتوبر 2011

0.11%4ت�ضرين الثاني – نوفمبر 2011
0.32%12كانون االأول – دي�ضمبر 2011

0.08%3كانون الثاني – يناير 2012
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الن�ضبةالعددتاريخ الوفاة
0.13%5�ضباط- فبراير 2012

0.34%13اآذار – مار�س 2012
0.21%8ني�ضان –ابريل 2012

0.32%12اأيار – مايو 2012
0.74%28حزيران - يونيو 2012

2.68%102تموز- يوليو  2012
1.82%69اآب – اأغ�ضط�س 2012

3.84%146اأيلول – �ضبتمبر 2012
2.66%101ت�ضرين االأول –اأكتوبر 2012   
3.76%143ت�ضرين الثاني – نوفمبر 2012 

3.90%148كانون االأول – دي�ضمبر 2012
2.74%104كانون الثاني – يناير 2013

2.00%76�ضباط –فبراير 2013
3.84%146اآذار – مار�س 2013

2.21%84ني�ضان – اأيريل 2013
1.97%75اأيار – مايو 2013   

1.40%53حزيران - يونيو 2013
1.76%67تموز- يوليو 2013 

2.34%89اآب – اأغ�ضط�س 2013
1.53%58اأيلول – �ضبتمبر 2013

2.58%98ت�ضرين االأول – اأكتوبر 2013
2.03%77ت�ضرين الثاني – نوفمبر 2013 
2.37%90كانون االأول – دي�ضمبر 2013 

3.45%131كانون الثاني – يناير 2014
2.24%85�ضباط –فبراير 2014 

1.97%75اآذار – مار�س 2014 
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الن�ضبةالعددتاريخ الوفاة
2.63%100ني�ضان – اأيريل 2014 

1.00%38اأيار – مايو 2014 
1.13%43حزيران - يونيو 2014

1.92%73تموز- يوليو 2014
1.66%63اآب – اأغ�ضط�س 2014

0.84%32اأيلول – �ضبتمبر 2014 
0.97%37ت�ضرين االأول –اأكتوبر 2014

0.84%32ت�ضرين الثاني – نوفمبر 2014
0.82%31كانون االأول – دي�ضمبر 2014

0.79%30كانون الثاني – يناير 2015 
1.26%48�ضباط – فبراير 2015 

2.55%97اآذار – مار�س 2015 
1.66%63ني�ضان – اأيريل 2015 

0.97%37اأيار – مايو 2015  
0.92%35حزيران - يونيو 2015

1.05%40تموز- يوليو 2015 
1.32%50اآب – اأغ�ضط�س 2015 

0.79%30اأيلول – �ضبتمبر 2015 
0.71%27ت�ضرين االأول –اأكتوبر 2015

0.29%11ت�ضرين الثاني – نوفمبر 2015
0.55%21كانون االأول – دي�ضمبر 2015 

0.79%30كانون الثاني – يناير 2016
1.53%58�ضباط –فبراير 2016 

0.26%10اآذار – مار�س 2016 
0.53%20ني�ضان – اأيريل 2016 

0.71%27اأيار – مايو 2016  



13

الن�ضبةالعددتاريخ الوفاة
0.95%36حزيران - يونيو  2016

0.71%27تموز- يوليو 2016
0.32%12اآب – اأغ�ضط�س 2016

1.13%43اأيلول – �ضبتمبر 2016
0.34%13ت�ضرين االأول –اأكتوبر 2016

0.45%17ت�ضرين الثاني – نوفمبر 2016
0.42%16كانون االأول – دي�ضمبر 2016

0.26%10كانون الثاني – يناير 2017
0.71%27�ضباط –فبراير 2017 

0.50%19اآذار – مار�س 2017 
0.37%14ني�ضان – اأيريل 2017 

0.47%18اأيار – مايو 2017  
0.37%14حزيران - يونيو 2017

0.58%22تموز- يوليو 2017
0.68%26اآب – اأغ�ضط�س 2017

0.63%24اأيلول – �ضبتمبر 2017
0.32%12ت�ضرين االأول –اأكتوبر 2017

0.26%10ت�ضرين الثاني – نوفمبر 2017
0.37%14كانون االأول – دي�ضمبر 2017 

0.34%13كانون الثاني – يناير 2018
0.55%21�ضباط –فبراير 2018 

0.61%23اآذار – مار�س 2018 
1.24%47ني�ضان – اأيريل 2018 

0.84%32اأيار – مايو 2018  
0.79%30حزيران - يونيو 2018

0.13%5غير محدد
100.00%3799المجموع
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المطلب الثاني: التوزع المكاني 
�ضقط االآالف من اأبناء الالجئين الفل�ضطينيين في �ضورية نتيجة االأعمال القتالية المبا�ضرة، فيما 
�ضقط الع�ضرات اأي�ضاً ب�ضكل غير مبا�ضر على طريق الهجرة، نتيجة الغرق في البحر اأو التعر�س 
حدود  على  الر�ضا�س  الإطالق  التعر�س  اأو  البحار  اأو  ال�ضحارى  عبور  اأثناء  ال�ضحية  لالأزمات 

الدول المجاورة اأثناء محاوالت العبور. 

	ال�سحايا خارج �سورية

بلغ عدد ال�ضحايا من الالجئين الفل�ضطينيين الذين �ضقطوا على طريق الهجرة اأو في دول اللجوء 
الجديد )89( �ضحية توزعوا على اأكثر من )12( بلدًا. 

 جدول يظهر توزع الضحايا من الالجئين الفلسطينيين من سورية الذين قضوا 
خالل الفترة 2011 – حزيران-يونيو/2018 حسب بلد الوفاة

العددالبلد
18لبنان
17ليبيا
16م�ضر
12تركيا

8اليونان
6مالطا
3األمانيا
3اإيطاليا

3فل�ضطين
1ال�ضويد
1مقدونيا
1قبر�س

89المجموع العام 
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 مخطط بياني يظهر توزع ال�ضحايا من الالجئين الفل�ضطينيين من �ضورية الذين ق�ضوا 
خالل الفترة 2011 – حزيران-يونيو/2018 ح�ضب بلد الوفاة
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	ال�سحايا داخل �سورية

ع ال�سحايا ح�سب المحافظات الرئي�سة في �سورية: ♦ توزُّ
�ضورية هو )3710( 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،  اأ�ضل )3799( �ضحية جرى توثيقهم، حيث �ُضجِّ
حزيران  ولغاية   2011 مار�س  اآذار-  منذ  المجموعة  لدى  الم�ضجلين  ال�ضحايا  مجموع  بلغ  فقد 
بحدود   2017 يونيو  حزيران  نهاية  اإح�ضائيات  عن  زيادة  في  �ضحية   )2218(  2018 يونيو 
)148( �ضحية، وذلك ب�ضبب وجود كتلة ب�ضرية من الالجئين الفل�ضطينيين في المدينة والريف 

الدم�ضقي ومخيماتهما، وما �ضهدته تلك المناطق من اأعمال عنف.

 توزع ال�ضحايا على المحافظات ال�ضورية الرئي�ضة 
خالل الفترة 2011 – حزيران -يونيو /2018
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 مخطط بياني يبين توزع ال�ضحايا على المحافظات ال�ضورية الرئي�ضة 
خالل الفترة 2011 – حزيران -يونيو /2018

ع ال�سحايا ح�سب المخيمات والتجمعات الفل�سطينية في �سورية. ♦ توزُّ
اأ�ضارت االإح�ضائيات الموثقة لدى مجموعة العمل من اأجل فل�ضطينيي �ضورية اإلى �ضقوط )1953( 
�ضحية فل�ضطينية داخل المخيمات والتجمعات الفل�ضطينية حتى نهاية حزيران – يونيو 2018 

في زيادة عن ذات التاريخ من العام 2017 بواقع 85 �ضحية.
ب�ضبب  ال�ضحايا، وذلك  قائمة  ت�ضّدر  قد  دم�ضق  اليرموك في  اأن مخيم  اإلى  االإح�ضائيات  وت�ضير 
ت�ضيطران  اللتين  والن�ضرة،  داع�س  من  »وتحريره«  عليه  ال�ضيطرة  ا�ضتعادة  ومعارك  الح�ضار 

عليه منذ ني�ضان – اأبريل 2015، حيث �ضهد ق�ضفاً وتدميرًا و�ضقوطاً للمزيد من ال�ضحايا.
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 جدول يبين توزع ال�ضحايا الذين ق�ضوا خالل الفترة 2011 – حزيران -يونيو /2018 
ح�ضب المخيمات والتجمعات الفل�ضطينية في �ضورية

الن�ضبةالعددمكان الوفاة
58.27%1138دم�ضق - مخيم اليرموك

11.11%217درعا - المخيم
7.12%139ريف دم�ضق - مخيم خان ال�ضيح

4.81%94ريف دم�ضق - الح�ضينية 
4.40%86دم�ضق - ال�ضيدة زينب + المخيم

2.61%51حلب - مخيم النيرب
2.56%50ريف دم�ضق - ال�ضبينة
2.36%46حلب - مخيم حندرات

1.74%34درعا - المزيريب
1.59%31ريف دم�ضق - جرمانا + المخيم

1.13%22حم�س - المخيم
1.02%20حماة - المخيم

0.56%11ريف دم�ضق - مخيم دنون
0.36%7الالذقية - مخيم الرمل
0.31%6ريف دم�ضق - الذيابية

0.05%1دم�ضق - ركن الدين
100.00%1953المجموع
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مخطط بياني يبين توزع ال�ضحايا الذين ق�ضوا خالل الفترة 2011 – حزيران -يونيو /2018 
ح�ضب المخيمات والتجمعات الفل�ضطينية في �ضورية

المطلب الثالث: ال�سحايا ح�سب الجن�س والعمر 
حت االإح�ضائيات التي قدمها فريق الر�ضد والتوثيق في مجموعة العمل اأن ال�ضرائح اله�ضة  و�ضّ
في المجتمع الفل�ضطيني من ال�ضيوخ والن�ضاء واالأطفال قد ت�ضررت ب�ضكل مبا�ضر نتيجة الظروف 

المو�ضوعية التي ُوجدوا فيها.
بينما  اأنثى،   )484( يعادل  بما  لل�ضحايا  العام  المجموع  من   )%  12.74( االإناث  �ضكلت  فقد 
بلغت ن�ضبة االأطفال الى البالغين من عدد ال�ضحايا )6.29%( اأي ما يعادل )239( طفاًل مقابل 

)93.71%(من الرجال اأي )3560( بالغاً. 
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 جدول يبين توزع ال�ضحايا الفل�ضطينيين الذين 
ق�ضوا خالل الفترة 2011 – حزيران– يونيو /2018 ح�ضب الجن�س 

 جدول يبين توزع ال�ضحايا الفل�ضطينيين الذين ق�ضوا 
خالل الفترة 2011 – اأيلول – �ضبتمبر /2018 ح�ضب العمر
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المطلب الرابع: ال�سحايا ح�سب ال�سفة )مدني - ع�سكري(:
مع ت�ضاعد اأعمال العنف في �ضورية والنق�س في العنا�ضر الب�ضرية التي تقاتل اإلى جانب النظام; 
كرهاً  �ضورية  في  ال�ضراع  جانبي  اإلى  للقتال  الفل�ضطينيين  الالجئين  اأبناء  من  الع�ضرات  ان�ضم 
بال�ضفة  تمتعوا  فل�ضطينياً  الجئاً   )766( �ضقوط  والتوثيق  الر�ضد  ق�ضم  ر�ضد  فقد  وطواعية، 
اإجمالي ال�ضحايا البالغ عددهم )3710( الجئين، غالبيتهم  الع�ضكرية خالل �ضنوات االأزمة من 

اأثناء القتال اإلى جانب قوات النظام. 

 جدول يبين ن�ضبة ال�ضحايا المدنيين اإلى الع�ضكريين الذين �ضقطوا 
منذ اآذار- مار�س 2011 ولغاية حزيران - يونيو 2018 

الن�ضبةالعددالت�ضنيف

77.41%2944مدني

76622.59ع�ضكري

100.00%3710المجموع

كان  قد  االأطراف،  اأحد  جانب  اإلى  القتال  الفل�ضطينيين  الالجئين  بع�س  م�ضاركة  اأن  اإلى  ي�ضار 
اإجبارياً كما في �ضحايا التجنيد االإلزامي للفل�ضطينيين في جي�س التحرير الفل�ضطيني، حيث ق�ضى 
)250( �ضحية من مجندي جي�س التحرير الفل�ضطيني، الذين اأُجِبروا على القتال اإلى جانب قوات 
الفل�ضطينية  الميلي�ضيات  �ضفوف  في  كالقتال  الحاالت،  بع�س  في  اختيارياً  اأو  ال�ضوري،  النظام 
المح�ضوبة على النظام ال�ضوري، كالجبهة ال�ضعبية – القيادة العامة، ولواء القد�س الفل�ضطيني، 
المعار�ضة  مجموعات  جانب  اإلى  القتال  اأثناء  �ضقطوا  الذين  ال�ضحايا  ع�ضرات  اإلى  باالإ�ضافة 

ال�ضورية الم�ضلحة.
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المطلب الخام�س: ال�سحايا ح�سب ال�سبب الموؤدي للوفاة 
تعددت االأ�ضباب الكامنة وراء ق�ضاء )3799( الجئاً فل�ضطينياً ب�ضبب الحرب في �ضورية، حيث 
التعذيب في  الموت تحت  اأب�ضعها  لكن كان  المبا�ضر في مقدمتها، تاله اال�ضتباكات،  الق�ضف  كان 
المعتقالت، حيث تمكنت المجموعة من توثيق )506( الجئين ق�ضوا تحت التعذيب اأثناء اعتقالهم. 

 جدول يبين االأ�ضباب التي اأدت ل�ضقوط ال�ضحايا الذين ق�ضوا 
خالل الفترة 2011 – حزيران- يونيو/2018

الن�ضبةالعددكيفية الوفاة
31.53%1198ق�ضف

26.98%1025طلق ناري
13.32%506تحت التعذيب

8.16%310ر�ضا�س قنا�س
5.37%204�ضحايا الح�ضار

3.58%136تفجير
2.26%86مجهول

2.24%85اإعدام ميداني
1.32%50غرق

1.24%47خطف ثم قتل
0.89%34اإعدام

0.71%27ر�ضا�س االحتالل ال�ضهيوني
0.61%23اغتيال

0.37%14مجزرة عائلية
0.34%13بال�ضالح االأبي�س

0.29%11نق�س رعاية �ضحية
0.24%9اأزمة �ضحية

0.18%7حرقاً
0.18%7�ضحايا الهجرة

0.05%2انهيار مبنى
0.05%2اختناق
0.03%1انتحار

0.03%1ده�س
0.03%1تدافع

100.00%3799المجموع
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 المبحث الثاني: 
 الإح�سائيات الإجمالية للمعتقلين الفل�سطينيين في �سورية 

 خالل الفترة 2011 –حزيران– يونيو /2018.
 )1676( توثيق  �ضورية  فل�ضطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  في  والتوثيق  الر�ضد  فريق  تمكن 
بعملية  ملحوظة  زيادة  في  لبنان.  في  معتقلين  و)4(  ال�ضورية  ال�ضجون  في  فل�ضطينياً  معتقاًل 
التوثيق، حيث ال تزال عملية التبليغ عبر النافذة التفاعلية التي اأتاحتها المجموعة لالإبالغ عن 

المعتقلين متاحًة اأمام االأهالي والنا�ضطين �ضمن معايير دقيقة اعتمدتها المجموعة. 

 جدول يبين توزع المعتقلين الفل�ضطينيين ح�ضب مكان ال�ضكن 
خالل الفترة الممتدة من اآذار – مار�س 2011 حتى حزيران – يونيو 2018

الن�ضبةالعددمكان الوفاة

25،77%433غير معروف

23،45%394ريف دم�ضق

14،88%250حم�س

14،70%247دم�ضق

8،39%141حلب

5،12%86الالذقية

4،11%69درعا

3،15%53حماة

0،06%1الح�ضكة

0،06%1اإدلب

0،06%1طرطو�س

0،24%4لبنان

100،00%1680المجموع
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ع المعتقلين ح�سب الجن�س المطلب الأول: توزُّ
ال�ضجون  في  فل�ضطينياً  معتقاًل   )1676( �ضورية  فل�ضطينيي  اأجل  من  العمل  مجموعة  وثقت 

ال�ضورية، حيث �ضكلت الن�ضاء مجموع )105( امراأة، فيما بلغ عدد الذكور نحو )1571(.

 مخطط يبين ن�ضبة الن�ضاء للرجال المعتقلين داخل ال�ضجون 
منذ اآذار – مار�س 2011 ولغاية حزيران - يونيو 2018
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ع المعتقلين ح�سب المخيمات والتجمعات الفل�سطينية المطلب الثاني: توزُّ
ر�ضدت مجموعة العمل اعتقال )1112( الجئاً فل�ضطينياً من اأبناء المخيمات والتجمعات الرئي�ضية 
في �ضورية، حيث تم اعتقال )247( الجئاً فل�ضطينياً من اأبناء مخيم خان ال�ضيح في ريف دم�ضق 
و )234( فل�ضطينياً من مخيم العائدين– في مدينة حم�س، بينما اعتقل من اأبناء مخيم اليرموك 

)198( الجئاً- انظر الجدول التالي:

  جدول يظهر توزع المعتقلين خالل الفترة 2011 –حتى حزيران - يونيو /2018 
ح�ضب المخيمات والتجمعات الفل�ضطينية في �ضورية

الن�ضبةالعددمكان الوفاة

22.21%247ريف دم�ضق - مخيم خان ال�ضيح

21.04%234حم�س - مخيم العائدين

17.81%198دم�ضق - مخيم اليرموك

8.81%98حلب - مخيم النيرب

7.46%83الالذقية - مخيم الرمل

4.77%53حماة - مخيم العائدين

3.42%38درعا - المخيم

3.24%36دم�ضق - ال�ضيدة زينب + المخيم

2.97%33ريف دم�ضق - الح�ضينية 

2.88%32حلب - مخيم حندرات

2.52%28ريف دم�ضق - ال�ضبينة

1.35%15درعا - المزيريب

0.90%10ريف دم�ضق - جرمانا + المخيم

0.63%7ريف دم�ضق - مخيم دنون

100.00%1112المجموع
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 الف�صل الثاني 
 الإح�صائيات العامة لل�صحايا 

خالل الن�صف الأول من عام 2018
ا�ستمرت معاناة الالجئين الفل�سطينيين في �سورية مع ا�ستمرار المعارك في جميع اأنحاء 
اأعداد ال�سحايا من الالجئين الفل�سطينيين الذين ت�سبثوا بالبقاء  �سورية، ازدادت معها 

داخل مخيماتهم، اأو الذين نزحوا في الداخل ال�سوري اأو لجوؤوا اإلى دول اأخرى. 
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 المبحث الأول 
 الإح�سائيات الإجمالية ل�سحايا الالجئين الفل�سطينيين في �سورية 

خالل الن�سف الأول من 2018
توا�ضلت العمليات الع�ضكرية في غالبية المناطق الخارجة عن �ضيطرة النظام في محاوالت لكل 
طرف من اأطراف االأزمة ال�ضورية ا�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 الأول: التوزع الزماني لل�سحايا
بينت االإح�ضائيات ارتفاع اأعداد ال�ضحايا في الربع الثاني من العام 2018، حيث �ضجل في �ضهور 
ني�ضان- اأبريل، واأيار- مايو، وحزيران – يونيو �ضقوط )109( �ضحايا مقابل )57( �ضحية في 

الربع االأول. 

التوزع الزماني لل�ضحايا خالل الن�ضف االأول من عام 2018

الن�سبةالعددتاريخ الوفاة

7.83%1813 كانون الثاني

12.65%1821 �ضباط

13.86%1823 اآذار

28.31%1847 ني�ضان

19.28%1832 اأيار

18.07%1830 حزيران

100.00%166المجموع
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المطلب الثاني: التوزع المكاني لل�سحايا
اأظهرت نتائج الر�ضد الذي قام به ق�ضم التوثيق في مجموعة العمل اأن )118( الجئاً فل�ضطينياً 
من اأ�ضل )166( ق�ضوا في مدينة دم�ضق وريفها خالل الن�ضف االأول من عام 2018 نظرًا ال�ضتداد 
المعارك التي بداأها النظام ال�ضوري لل�ضيطرة على جنوب دم�ضق، بينما ق�ضى )36( فل�ضطينياً في 
مناطق لم تحدد، باالإ�ضافة لمقتل فل�ضطيني من اأبناء مخيم اليرموك متاأثرًا باإ�ضابته بطلق ناري 

اإثر �ضجار وقع في مخيم برج البراجنة بالعا�ضمة اللبنانية بيروت.
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جدول يبين توزع ال�ضحايا من الالجئين الفل�ضطينيين في �ضورية على المحافظات الرئي�ضة 
خالل الن�ضف االأول من عام 2018

العددمكان الوفاة

82دم�ضق

36ريف دم�ضق

36غير معروف

5درعا

2اإدلب

2دير الزور

1حماة

1حلب

165المجموع
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المخيمات  داخل  الفل�ضطينيين  الالجئين  من  �ضحية   )70( �ضقوط  االإح�ضائيات  اأظهرت  كما 
والتجمعات الفل�ضطينية، )63( �ضحية منها في مخيم اليرموك الذي �ضهد معارك طاحنة خالل 
العملية الع�ضكرية التي قام بها النظام ال�ضوري وحلفاوؤه ال�ضترداده، وما �ضبق ذلك من ح�ضار 

مزدوج من قبل قوات النظام ال�ضوري واللجان الموالية لها من الخارج و»داع�س« من الداخل.

توزع ال�ضحايا ح�ضب المخيمات والتجمعات الفل�ضطينية الرئي�ضة في �ضورية

الن�ضبةالعددمكان الوفاة

90.00%63دم�ضق - مخيم اليرموك

4.29%3درعا - المخيم

5.71%4مخيم جرمانا

100.00%70المجموع

المطلب الثالث: ال�سحايا ح�سب الجن�س والعمر 
�ضكلت االإناث اللواتي ق�ضين خالل الن�ضف االأول من عام 2018 )9.04%( من اإجمالي ال�ضحايا 
اأي بمعدل )15( �ضحية مقابل )151( �ضحية من الذكور، كذلك ق�ضى )12( طفاًل نتيجة توا�ضل 

الحرب في �ضورية بح�ضب االإح�ضائيات الموثقة لدى مجموعة العمل. 
توزع ال�ضحايا ح�ضب الجن�س خالل الن�ضف االأول من عام 2018

الن�ضبةالعددالجن�س

90.96%151الذكور

9.04%15االإناث

100.00%166المجموع
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توزع ال�ضحايا ح�ضب العمر خالل الن�ضف االأول من عام 2018

المطلب الرابع: ال�سحايا ح�سب ال�سبب الموؤدي للوفاة 
اأدى الق�ضف الجوي والمدفعي واال�ضتباكات بين اأطراف ال�ضراع في �ضورية اإلى الت�ضبب ب�ضقوط 
العدد االأكبر من الفل�ضطينيين، فقد ق�ضى خالل الن�ضف االأول من عام 2018 نتيجة اال�ضتباكات 
والطلق الناري )66( الجئاً بينما �ضقط نتيجة الق�ضف )50( فل�ضطينياً فيما ارتفع عدد ال�ضحايا 
الذين ق�ضوا تحت التعذيب والذين اأُعلن عنهم اإلى )26( �ضحية ق�ضوا في اأوقات مختلفة اأثناء 

فترة توقيفهم واختفائهم الق�ضري. 

جدول يبين اأهم اأ�ضباب الوفاة بين الالجئين الفل�ضطينيين في �ضورية خالل الن�ضف االأول من عام 2018

العددكيفية الوفاة
66طلق ناري

50ق�ضف

26تحت التعذيب

9اإعدام

7مجهول

3�ضحايا الح�ضار

2تفجير

2ر�ضا�س قنا�س

1اغتيال

166المجموعة

الن�ضبةالعددالعمر

92.77%154بالغ

7.23%12طفل

100.00%166المجموع
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المطلب الخام�س: ال�سحايا ح�سب ال�سفة ) مدني ــ ع�سكري(
�ضهدت االأ�ضهر ال�ضتة االأولى من عام 2018 ارتفاعاً في اأعداد ال�ضحايا من الالجئين الفل�ضطينيين 
في �ضورية، حيث بلغ اإجمالي ال�ضحايا )166( الجئاً )39.16%( منهم ع�ضكريون اأي ما يعادل 
الـ )65( ع�ضكرياً ق�ضوا خالل المعارك الدائرة بين طرفي ال�ضراع في �ضورية، فيما ق�ضى خالل 

الفترة عينها من عام 2017 / )102( الجئاً منهم )63( ع�ضكرياً.
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 مخططان بيانيان يقارنان بين اأعداد ال�ضحايا المدنيين والع�ضكريين 
في الن�ضف االأول 2017 والن�ضف االأول 2018

توزع �ضحايا الن�ضف االأول من عام 2017 
ح�ضب ال�ضفة

توزع �ضحايا الن�ضف االأول من عام 2018 
ح�ضب ال�ضفة
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 المبحث الثاني 
الإح�سائيات الإجمالية للمعتقلين الالجئين الفل�سطينيين في �سورية 

خالل الن�سف الأول 2018 
خفت حدة االعتقاالت بحق الالجئين الفل�ضطينيين في �ضورية خالل الن�ضف االأول من عام 2018 
حيث ر�ضد فريق التوثيق في مجموعة العمل اعتقال )12( الجئاً فل�ضطينياً، تم توقيف غالبيتهم 
بين  التفريق  دون  النظام  ل�ضيطرة  الخا�ضعة  المناطق  كل  في  المنت�ضرة  االأمنية  الحواجز  على 
رجل وامراأة، فقد اعتقل النظام ال�ضوري المربية اأ�ضماء عزام يوم 18 �ضباط – فبراير 2018 في 
مخيم النيرب اأثناء عودتها من لبنان الأ�ضباب مجهولة، حيث غادرت اإلى لبنان الإجراء مقابلة »لم 

�ضمل« في ال�ضفارة االألمانية في بيروت، غير اأنه اأفرج عنها في 19 اآذار مار�س 2018. 

 جدول يبين اأ�ضماء المعتقلين من اأبناء المخيمات والتجمعات الفل�ضطينية 
خالل الن�ضف االأول من عام 2018

مالحظاتعنوان ال�ضكنمكان االعتقالتاريخ االعتقالاال�ضمم

غير معروف2018/01/01مجد علي عجاج1 
ريف دم�ضق 

- مخيم خان 
ال�ضيح

 1996 مــوالــيــد  مـــن 
خان  مخيم  اأبــنــاء  من 
ال�ضيح اعتقل على اأحد 
في  االأمنية  الحواجز 

دم�ضق

اأحمد محمود 2 
غير معروفالغوطة ال�ضرقية2018/01/11المو�ضى

جي�س  عنا�ضر  ـــد  اأح
الفل�ضطيني  التحرير 
ــن قبل  ــم اعــتــقــالــه م ت

»جي�س االإ�ضالم«

اأحمد زياد 3 
غير معروفالغوطة ال�ضرقية2018/01/11الخطيب

جي�س  عنا�ضر  ـــد  اأح
الفل�ضطيني  التحرير 
ــن قبل  ــم اعــتــقــالــه م ت

»جي�س االإ�ضالم«

محمد عدنان 4 
غير معروفالغوطة ال�ضرقية2018/01/11قبيعة

جي�س  عنا�ضر  ـــد  اأح
الفل�ضطيني  التحرير 
ــن قبل  ــم اعــتــقــالــه م ت

»جي�س االإ�ضالم«
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مالحظاتعنوان ال�ضكنمكان االعتقالتاريخ االعتقالاال�ضمم

اأحمد محمود 5 
غير معروف2018/01/26عيد

ريف دم�ضق 
- مخيم خان 

ال�ضيح

ـــن  ـــرع االأم اعــتــقــلــه ف
ال�ضوري  الع�ضكري 
مخيم  اأبــنــاء  من  وهــو 
ريف  في  ال�ضيح  خــان 

دم�ضق

مخيم خان 2018/02/13عامر طه6 
ال�ضيح

ريف دم�ضق 
- مخيم خان 

ال�ضيح

ــن قبل  ــم اعــتــقــالــه م ت
فيما  الــ�ــضــوري  االأمـــن 
تفا�ضيل  اأية  تعرف  لم 
اعتقاله  ــان  مــك حـــول 
غير  االعتقال  »تاريخ 

دقيق«.

مخيم خان 2018/02/13محمد عر�ضان7 
ال�ضيح

ريف دم�ضق 
- مخيم خان 

ال�ضيح

ــن قبل  ــم اعــتــقــالــه م ت
فيما  ال�ضوري  االأمـــن 
تفا�ضيل  اأية  تعرف  لم 
اعتقاله  مــكــان  حـــول 
غير  االعتقال  »تاريخ 

دقيق«.

مخيم خان 2018/02/13خليل ظاهر8 
ال�ضيح

ريف دم�ضق 
- مخيم خان 

ال�ضيح

ــن قبل  ــم اعــتــقــالــه م ت
فيما  ال�ضوري  االأمـــن 
تفا�ضيل  اأية  تعرف  لم 
اعتقاله  مــكــان  حـــول 
غير  االعتقال  »تاريخ 

دقيق«.

محمد عامر 9 
عزام محمد 

ح�ضن دروي�س
مخيم العائدين 2018/04/01

حم�س

حم�س 
- مخيم 
العائدين

ــن قبل  ــم اعــتــقــالــه م ت
ـــــــن وهـــــو اأحــــد  االأم
العائدين  مخيم  اأبناء 
اأن  عــلــمــاً  بــحــمــ�ــس 
الـــدرويـــ�ـــس نــا�ــضــط 
ــي ومــتــطــوع في  ــاث اإغ
بمخيم  بي�ضان  م�ضفى 

العائدين.
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مالحظاتعنوان ال�ضكنمكان االعتقالتاريخ االعتقالاال�ضمم

دم�ضق - مخيم اليرموك2018/04/22و�ضيم غنيم10 
مخيم اليرموك

النظام  ــوات  ق اأعلنت 
والف�ضائل  الــ�ــضــوري 
الموالية  الفل�ضطينية 
من  تمكنت  اأنــهــا  لــه 
ــــره وهـــــو اأحــــد  ــــض اأ�
داع�س  تنظيم  عنا�ضر 
حي  يلدا  محور  على 

الزين.

دم�ضق - مخيم اليرموك2018/04/30محمود عمر11 
مخيم اليرموك

قوات  قبل  من  اعتقل 
اأثناء  ال�ضوري  النظام 
من  الخروج  محاولته 
عبر  الــيــرمــوك  مخيم 
حــاجــز الــعــروبــة اإلــى 

منطقة يلدا.

حلب - مخيم مخيم النيرب2018/2/18اأ�ضماء عزام12 
النيرب

االأمن  قــوات  اعتقلتها 
عودتها  بعد  ال�ضوري 
مـــن لــبــنــان الأ�ــضــبــاب 
مجهولة، حيث غادرت 
اإلــــى لــبــنــان الإجــــراء 
في  �ضمل"  "لم  مقابلة 
الــ�ــضــفــارة االألــمــانــيــة 
في بــيــروت، وهــي من 
النيرب  مخيم  اأبــنــاء 
الفل�ضطينيين  لالجئين 

في حلب.
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 المطلب الأول: توزع المعتقلين ح�سب المخيمات والتجمعات الفل�سطينية الرئي�سة 
خالل الن�سف الأول 2018   

عدد  بلغ  حيث  ال�ضيح،  خان  مخيم  اأبناء  بين  الدرا�ضة  فترة  خالل  اعتقاالت  ن�ضبة  اأكبر  �ُضجلت 
المعتقلين منهم )5( معتقلين تاله مخيم اليرموك )2(، ومخيما النيرب والعائدين )2( باالإ�ضافة 

اإلى )3( اعتقلوا في اأماكن غير معروفة. 

جدول يبين توزع المعتقلين ح�ضب مكان ال�ضكن خالل الن�ضف االأول من عام 2018 

الن�ضبةالعددمكان الوفاة

41،67%5ريف دم�ضق - مخيم خان ال�ضيح

25،00%3غير معروف

16،67%2دم�ضق - مخيم اليرموك

8،33%1حلب - مخيم النيرب

8،33%1حم�س - مخيم العائدين

100،00%12المجموع

جدول باأ�ضماء المعتقلين الذين اعتقلوا قبل 2018 واأفرج عنهم خالل الن�ضف االأول 2018

التفا�ضيلالعنوانتاريخ االإفراجاال�ضمم

المزيريب2018/01/31محمد هاني ربيع ال�ضطري1

اأثناء  اعتقل  اأن  بعد  عنه  اأفرج  عاماً   16
االأحد  يوم  مروره على حاجز خربة غزاله، 
واقتيد   2017 نوفمبر   - االأول  ت�ضرين   19

اإلى جهة غير معلومة

2018/02/04ماهر دروي�س2
مخيم 
حم�س

اأفرج االأمن ال�ضوري عنه بعد اعتقال لقرابة 
عنا�ضر  اأحد  اأنه  علماً  �ضنوات،  الثالث 

المجموعات الموالية لالأمن ال�ضوري

المزيريب2018/02/11كريم عو�س مفلح3
الهوية  مجهولة  م�ضلحة  ع�ضابات  اأفرجت 

عنه بعد ع�ضرة اأيام من اختطافه
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التفا�ضيلالعنوانتاريخ االإفراجاال�ضمم

2018/02/12يا�ضر يو�ضف غريب4
حم�س - 

االإن�ضاءات

اأفرجت قوات االأمن ال�ضوري عنه بعد اعتقال 
االأمن  اأن  علماً  �ضنوات،  خم�س  لمدة  دام 
 2013/8/10 يوم  الغريب  اعتقل  ال�ضوري 

من حي االإن�ضاءات في مدينة حم�س

المزيريب2018/03/08فهد النميري5

الهوية  مجهولة  م�ضلحة  ع�ضابات  اأطلقت 
المدعو  النميري«  »فهد  الفل�ضطيني  الالجئ 
اأبو محمد نميري، في بلدة المزيريب جنوب 
-2-16 تاريخ  منذ  اختطافه  بعد  �ضورية، 

2018 على طريق الموا�ضير في البلدة

2018/03/19اأ�ضماء عزام6
مخيم 

النيرب

الالجئة  عن  ال�ضوري  االأمن  قوات  اأفرجت 
اأن  بعد  عزام«  »اأ�ضماء  المربية  الفل�ضطينية 
الما�ضي  فبراير   - �ضباط   18 يوم  اعتقلت 
مجهولة،  الأ�ضباب  لبنان  من  عودتها  اأثناء 
»لم  مقابلة  الإجراء  لبنان  اإلى  غادرت  حيث 
بيروت،  في  االألمانية  ال�ضفارة  في  �ضمل« 
لالجئين  النيرب  مخيم  اأبناء  من  وهي 

الفل�ضطينيين في حلب

غير معروف2018/03/25اأحمد داوود7

ف�ضائل  اأحد  الرحمن«  »فيلق  اأطلقه 
ال�ضرقية  الغوطة  في  الم�ضلحة  المعار�ضة 
بريف دم�ضق، وذلك �ضمن اتفاق مع النظام 

ال�ضوري

غير معروف2018/04/10اأحمد زياد الخطيب8
في  االإ�ضالم  جي�س  لدى  مختطفين  كانوا 
�ضراحهم  واأُطلق  ال�ضرقية،  بالغوطة  دوما 
الحكومة  اأبرمته  الذي  االتفاق  اإطار  في 
بتحرير  القا�ضي  دوما  منطقة  في  ال�ضورية 
عنا�ضر  اإخراج  مقابل  المختطفين،  كامل 
جي�س االإ�ضالم وعوائلهم اإلى مدينة جرابل�س 

بريف حلب ال�ضمالي

غير معروف2018/04/10مفيد ماجد قدورة9

غير معروف2018/04/10اأحمد �ضبري �ضعبان10

غير معروف2018/04/10محمود عدنان قبيلة11

غير معروف2018/04/10عبد اللطيف محمود �ضعيد12

غير معروف2018/04/10محمد محمود مو�ضى13



39

التفا�ضيلالعنوانتاريخ االإفراجاال�ضمم

2018/04/10�ضمير حوراني14
مخيم 

النيرب

اأفرجت عنه قوات االأمن ال�ضوري بعد اعتقال 
دام حوالي 3 اأ�ضهر، بتهمة تهريب �ضباب من 
مخيم النيرب مطلوبين لالأمن ال�ضوري، علماً 
مختار  من�ضب  ي�ضغل  كان  الحوراني  اأن 
اأن توجه له  المخيم منذ خم�س �ضنوات قبل 

هذه التهمة ويعتقل

2018/04/18اأيمن دواه15
مخيم 

اليرموك
احتجازه  بعد  »داع�س«  تنظيم  عنه  اأفرج 

لمدة خم�ضة اأيام في مخيم اليرموك 

2018/04/26بهاء اأبو خروب16
مخيم 

اليرموك

اعتقاله  بعد  »داع�س«  تنظيم  عنه  اأفرج 
لحوالي 4 اأ�ضهر، حيث تم اعتقاله في مخيم 
تحرير  هيئة  مع  التوا�ضل  بتهمة  اليرموك 

ال�ضام

2018/04/30فاطمة اأبو دية17
مخيم 
حم�س

اعتقال  بعد  �ضراحها  ال�ضوري  االأمن  اأطلق 
منذ  تقريبا  ون�ضف  اأ�ضهر  �ضبعة  دام 

2017/11/4

2018/05/15�ضادي بكرا18
مخيم 
حم�س

اأفرج عنه االأمن ال�ضوري بعد اعتقاله لقرابة 
�ضت �ضنوات

مخيم درعا2018/06/01مارلين اأمجد زريقي19
اأفرج عنه االأمن ال�ضوري بعد اعتقال ا�ضتمر 

لمدة ثالثة اأ�ضهر

المزيريب2018/06/13يا�ضمين اللهيبي20
اأفرج االأمن ال�ضوري عنها بعد اعتقالها لمدة 

اأربعة اأعوام

2018/06/13طارق م�ضيب�س21
مخيم 

النيرب

اأفرجت قوات االأمن ال�ضوري عنه بعد اعتقال 
الم�ضيب�س  اأن  علماً  العام،  لحوالي  دام 
مخيم  اإلى  نازح  النيرب  مخيم  �ضكان  من 
التي  االأحداث  بداية  منذ  بحماه  العائدين 

اندلعت في مدينة حلب
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النتائج

الالجئين  وطال  �ضورية،  في  الدامي  ال�ضراع  في  الفل�ضطينية  والتجمعات  المخيمات  اأُقحمت 
الفل�ضطينيين االأذى الذي طال المواطن ال�ضوري من قتل وتهجير واعتقال، دونما اأي فرق، رغم 

المنا�ضدات العديدة التي اأطلقها الالجئون لتحييدهم عما يجري من اأحداث في �ضورية. 

وا�ضتمرت معاناة الالجئين الفل�ضطينيين في �ضورية مع ا�ضتمرار وتعاظم االأحداث المندلعة في 
�ضورية منذ اآذار 2011 وما زالت، وتفاوتت الخ�ضائر واأعداد ال�ضحايا بح�ضب المناطق والمدن 
ال�ضورية، وما ترافق معها من اأعمال قتالية على االأر�س اأو ت�ضويات- خالل المرحلة المدرو�ضة. 

وبح�ضب االإح�ضائيات الواردة في التقرير فاإن )3799( فل�ضطينياً قتلوا ب�ضبب االأزمة ال�ضورية 
يونيو   – حزيران  ولغاية  ال�ضورية،  الثورة  بداية  منذ  معتقاًل   )1680( حوالي  اإلى  باالإ�ضافة 

2018 دون اأي اعتبار لخ�ضو�ضية اللجوء وما يترتب على ذلك من حقوق. 
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التو�صيات 

واحترام •• الفل�ضطينية،  المخيمات  وتحييد  الدم  حقن  اإلى  �ضورية  في  ال�ضراع  طرفي  دعوة 
الوجود الفل�ضطيني في �ضورية باعتباره وجودًا موؤقتاً.

دعوة طرفي ال�ضراع في �ضورية للك�ضف عن المعتقلين والمفقودين من الالجئين الفل�ضطينيين، ••
واإدراج ملف المعتقلين الفل�ضطينيين في اأي ت�ضوية قادمة. 

�ضورية •• في  الفل�ضطينيين  الالجئين  حقوق  عن  للدفاع  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  دعوة 
باعتبارها الممثل ال�ضرعي والوحيد لل�ضعب الفل�ضطيني. 

الفل�ضطينية لتحمل م�ضوؤولياتها تجاه فل�ضطينيي �ضورية، وا�ضتثمار عالقاتها •• ال�ضلطة  دعوة 
الدم  و�ضون  المخيمات  لتحييد  ال�ضلة،  ذات  والدول  ال�ضورية  الحكومة  مع  الدبلوما�ضية 

الفل�ضطيني في �ضورية وخارجها. 
دعوة جامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي وخا�ضة االأونروا الم�ضوؤولة م�ضوؤولية مبا�ضرة ••

اإلى تقديم الحماية القانونية والج�ضدية لالجئين الفل�ضطينيين  عن الالجئين الفل�ضطينيين؛ 
في �ضورية اأ�ضوة بغيرهم من الالجئين في العالم بح�ضب ما تن�س عليه االتفاقيات والقوانين 

الدولية. 




