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 "السىريخ الحرة في مفقىدح 64و قضيه فلسطينيخ الجئخ 684"                      

" 

 حلت ريف معبرك في يقضي فلسطيني الجئ 

 الذراسي لتفىقهب لجنبن إلى مهجرح سىريخ فلسطينيخ طبلجخ تكريم 

 إدلت ثريف أطمخ مخيم في الصحي الصرف تأهيل إعبدح مشروع إطالق 



 

 ضحايا: 

 مشاركتو أثناء سبنية مخيم أبناء من ،"جمعة محمد ياسين" السوري الفمسطيني الالجئ قضى

 . سورية شمال حمب ريف في الدائرة المعارك في القتال

 

 استمرار جراء قضوا الذين نالفمسطينيي الالجئين عدد أن العمل مجموعة أوضحت ذلك إلى 

 .ضحية" 2304"  بمغ سورية في الحرب

 

 

 

 

 



 

  آخر التطورات: 

 الفمسطينيات النساء من ضحية( 284) قضاء سورية فمسطيني أجل من العمل مجموعة وثقت

 حوالي يعادل ما أي السورية لألراضي الجغرافية رقعة امتداد عمى سورية في المواجيات بداية منذ

 مارس آذار بين الممتدة الصراع امتداد فترة خالل قضوا الذين الضحايا إجمالي من%  64

 .4343 آذار-مارس ولغاية 4366

 

 ونقص الحصار جراء( 48)و القصف، نتيجة قضت الجئة( 423)  أن المجموعة وكشفت

 قناص، برصاص استيدافين بسبب امرأة( 48) قضت بينما اليرموك، مخيم في الطبية الرعاية

 ُأعدمت حين في غرقًا،( 44) و ناري، بطمق ضحية( 42) قضت فيما التفجيرات، إثر( 03)و

 ، ذبحاً ) أخرى ألسباب( 43)و السورية، السجون في التعذيب تحت" 02"و ميدانيًا، الجئات( 5)

 ".اإلسرائيمي" االحتالل وبرصاص اختناقًا، حرقًا، صحية، أزمات انتحارًا، اغتيااًل،



 

 السابقة، األعوام خالل قضين الالتي سطينياتالفم الضحايا أن إلى العمل مجموعة وأشارت

( 640) قضت دمشق مدينة صعيد عمى: التالي النحو عمى سورية في المحافظات حسب توزعوا

 حماه مدينة وفي نساء،( 8) حمص وفي ضحية،( 654) قضت فقد دمشق ريف في أما امرأة،

 فقد حمب مدينة في أما بالالذقية، الرمل مخيم في وواحدة األربعين، حي في امرأة قضاء فسجل

 .امرأة( 48) قضاء سجل درعا مدينة وفي فمسطينية،( 43) فييا قضت

 إلى الرصد فريق ويشير الحرب، أحداث خالل فقدن فمسطينية الجئة( 23) المجموعة وثقت كما

 .السورية المخابرات أفرع سجون في معتقمون أنيم الحقاً  تبينوا المفقودين من عدداً  أن

 السورية الفمسطينية الطالبة ، لبنان فرع – فمسطين لطمبة العام االتحاد كّرمفي سياق مختمف 

 األول الصف مستوى عمى األولى المرتبة عمى وحصوليا الدراسي لتفوقيا" الخطيب خالد جاال"

 جنوب لبنان في الخروب بإقميم سبمين منطقة في لألونروا التابعة جاال بيت مدرسة في الثانوي

 .لبنان

 



 

 لعام( البريفيو) األساسي التعميمي شيادة الشيادة امتحان في مميزاً  تفوقاً  حققت جاال وكانت

 42 المرتبة عمى حصمت كما سبمين، بمنطقة جاال بيت مدرسة عمى األولى المرتبة بنيميا 4363

 .لبنان مستوى عمى

 إلى أىميا مع سوريا من خرجت كانت دمشق، جنوب اليرموك مخيم مواليد من الخطيب جاال

 أشكال جميع وتعطمت اليرموك، مخيم في األمنية األوضاع تدىورت أن بعد 4360 عام لبنان

 .فيو الحياة

 بريف أطمة مخيم الصحي الصرف تأىيل إعادة مشروع" بنيان" منظمة أطمقت آخر، شأن في

 من والحد الصحي الصرف من المتضررين لألشخاص أمنة بيئة لتأمين سورية، شمال إدلب

 .المجرور يخمفيا التي واألوبئة األمراض انتشار

 



 

 تأىيل إعادة وسيتم متضرر، شخص ألف 443 من أكثر يستيدف المشروع إن المنظمة وقالت

 645 قطر ذات اإلسمنت أنابيب من متر 5333 بناء خالل من الرئيسية الصحي الصرف شبكة

عداد سم،  .الصحي الصرف شبكة في رئيسية وصول فتحة 23 وا 

 ضمن الفيضانات وقت المياه تصريف لضمان مائية قنوات 0 تأىيل أعادت قد المنظمة وكانت

 مصدر كانت حيث المخيم، في الطرق من لعدد تزفييت عممية وأنجزت ،"لمسيول التأىب" مشروع

عاقة معاناة  .األمطار وىطول الشتاء فصل مع وخاصة النازحين لحركة وا 

 الشيح وخان اليرموك مخيمي من ميجرة فمسطينية عائمة 53 قرابة أطمة مخيم في وتعيش

 من والخوف البطالة انتشار من وتعاني دمشق، غوطة ومن دمشق جنوب التضامن ومنطقة

 .المساعدات وضعف المالية الموارد وانعدام المعيشة، تأمين


