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طفل فلسطيني يقضي إثر القصف على المزيزيب والجئ يقضي برصاص "
 "قناص في مخيم اليرموك

 

 
 

 وفاة فلسطيني سوري في لبنان إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله 

  على الالجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل بسورية، توزيع بعض المساعدات اإلغاثية

 والبقاع األوسط في لبنان.

  مجموعة العمل تطلق خدمة "كن مراسلنا" عبر تطبيقها للهواتف المحمولة للتبليغ عن

 االنتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية.
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 ضحايا

فبراير، جراء قصف مدفعي  /شباط - 13ذياب" أول أمس  قضى الطفل الفلسطيني "عماد جهاد
 استهدف بلدة المزيريب الواقعة في الشمال الغربي من مدينة درعا.

فيما قضى الالجئ الفلسطيني "محمد ديب العايدي" متأثرًا يجراحه نتيجة سقوط قذيفة على مخيم 
 .اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق

 
 آخر التطورات 

شباط / فبراير في لبنان الالجئ الفلسطيني السوري "عبد الرحمن محمد  – 13توفي أول أمس 
رشة بناء بحي الصفصاف في و  عبد الرحمن"، إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله في

 .مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان

لى كسور في وعن سبب الوفاة أكد المركز الطبي لجمعية النداء اإلنساني أن السبب يعود إ
 الجمجمة وتهتك بالدماغ أدى لتوقف المراكز الحيوية بالجسم من قلب وتنفس.

فر من جحيم الحرب  1981الجدير بالتنويه أن عبد الرحمن من سكان مخيم اليرموك، مواليد 
 .المندلعة في سورية إلى لبنان بحثًا عن األمن واألمان

 13/2/2017الرمل بالالذقية يوم االثنين وفي موضوع مختلف، وزعت لجنة التنمية في مخيم 
بهدف التخفيف من معاناة  ،مالبس شتوية على عدد من مدارس ورياض األطفال بالمخيم
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األطفال واألهالي الذين يشتكون من ازمات معيشية خانقة جراء انعكاس تجليات الحرب الدائرة 
 في سورية عليهم.

شباط / فبراير  14لسطيني طرود غذائية اليوم وفي سياق ليس ببعيد، وزع المركز الثقافي الف
مقدمة من منظمة اإلغاثة اإلسالمية على العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في بمنطقة سعد 
نايل بالبقاع األوسط، التي تعاني من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة غالء المعيشة وانتشار البطالة 

 بينهم وقلة الموارد المالية.

عدد العائالت الفلسطينية المهجرة من سورية في منطقة البقاع اللبناني وصل إلى نحو  ُيشار أن  
( عائلة، بحسب اإلحصائيات األخيرة التي أجرتها إحدى الجمعيات اإلغاثية في تلك 850)

 المنطقة.

 
وعلى صعيد آخر، أطلقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خدمة "كن مراسلنا" وذلك 

تطبيقها على الهواتف المحمولة، حيث تتيح الخدمة للناشطين والالجئين الفلسطينيين عن طريق 
 السوريين تبليغ المجموعة عن االنتهاكات واألخبار التي تخص فلسطينيي سورية أينما وجدوا.

يذكر أن المجموعة كانت قد أطلقت تطبيقها في وقت سابق والذي حمل اسم "مجموعة العمل" 
ق خدمات الوصول إلى التقرير اليومي ألوضاع الالجئين الفلسطينيين السوريين حيث يوفر التطبي

 باإلضافة إلى االطالع على الموجز اليومي، وآخر األخبار والتقارير والمقاالت.
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كما يعرض التطبيق آخر اإلحصائيات لضحايا والمعتقلين والمفقودين من فلسطينيي سورية، 
 من تقارير خاصة وبيانات صحفية وصور وفيديوهات. ويوفر الوصول إلى أرشيف المجموعة

يمكنكم تحميل النسخة التجريبية من تطبيق "مجموعة العمل"، حيث توجد النسخة المخصصة 
 Google playألجهزة األندرويد على 

oogle.com/store/apps/details?id=com.namaait.actionpalhttps://play.g 
 iTunesوالنسخة المخصصة ألجهزة اآليفون على 

ml/id994737478?mt=8-al-t-https://itunes.apple.com/tr/app/mjmw 

 
 إحصائيات وأرقام حتى 14/ شباط – فبراير/ 2017 فلسطينيو سورية 

 (3441 حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم )
 ( امرأة.455)

 (1164( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )83 )
 امرأة.

  القيادة العامة على مخيم اليرموك  –الشعبية حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة
 ( على التوالي.1335يدخل يومه )

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namaait.actionpal
https://itunes.apple.com/tr/app/mjmw-t-al-ml/id994737478?mt=8
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 (190 الجئًا والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار )
 غالبيتهم في مخيم اليرموك.

 ( يومًا وعن مخيم اليرموك منذ 1039انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )
 ( يومًا.846)

 ( يومًا، 1383أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما.118والمخيم يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

  حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ
 ( يومًا.1188)

 ( ألف الجئ فلسط79حوالي ) في 2016يني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف ،
( 17( ألف، وفي األردن )31حين يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8( آالف، وفي تركيا )6ألف، وفي مصر )


