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"مجمىعح انعمم :أكثز مه ( )052طفم فهسطيىي قضىا في سىريح مىذ "0222
"

 حادثتا اغتيال في انمزيزية جىىب سىريح


اوذالع حزيق في مىزل تمخيم انعائذيه تحماج وال إصاتاخ

 انياتان تتثزع نألووزوا تـ 0022مهيىن دوالر  220مىهم نفهسطيىيي سىريح
 حمهح مساعذاخ فهسطيىيح نهمىكىتيه في إدنة

آخر التطورات:
أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية أنو وثّق قضاء ()052
طفل بسبب الحرب في سورية منذ عام  0222وحتى شير فبراير .0202

ومن بين األطفال ( )201طفلً قضوا جراء القصف ،و ( )25برصاص قناص ،و( )22بطمق
ناري ،وطفلن تحت التعذيب ،و ( )00طفلً قضوا غرقاً ،و( )05طفلً نتيجة تفجير سيارات
مفخخة ،و( )43طفلً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية ،و( )20طفلً ألسباب مختمفة
كالحرق ،واالختناق ،والدىس ،والخطف ثم القتل ،بينما قضى طفل ألسباب مجيولة،
فيما رجح الفريق أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بسبب عدم تمكن المجموعة ومراسمييا من
توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة األوضاع المتوترة التي ترافق حاالت القصف واالشتباكات في
كثير من األحيان.

إلى ذلك تشير احصائيات مجموعة العمل أن عدد اللجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في
سورية قد بمغ ( )3204ضحية.
في جنوب سورية ،قالت مصادر ميدانية في المزيريب جنوب سورية إنو ُسجمت حادثتا اغتيال
جديدة في المزيريب ،مما سبب حالة خوف وقمق بين األىالي الفمسطينيين وسكان المنطقة.

وذكرت المصادر إن مجيولين أطمقوا الرصاص بشكل مباشر عمى "سمير عارف خمف المصري"
الممقب " سمير الوردة " و" قاسم محمد عبد الكريم الصبيحي " الممقب بـ "الجم" ،وأكدت المصادر
إنيما يعملن في صفوف الفرقة الرابعة التابعة لمنظام السوري.
ىذا ويعيش قرابة ( )2422عائمة فمسطينية في بمدة المزيريب يضاف ليم المئات من العائلت
الفمسطينية النازحة عن مخيم درعا.

في حماة ،اندلع حريق في منزل اللجئ الفمسطيني "أحمد فانوس" ،في الحي الغربي من مخيم
العائدين للجئين الفمسطينيين بحماة مقابل مستوصف األونروا ،حيث أتت النيران عمى محتوياتو،
دون أن يسفر عن وقوع إصابات ،فيما ىرع عناصر قسم األمن والسلمة وادارة المخاطر في
األونروا في المخيم ،و فوج إطفاء حماه الى اخماده.

في حين أكد مراسل مجموعة العمل نشوب الحريق مرة جديدة بنفس المكان في منتصف ليل
األربعاء – الخميس بسبب تراكم المخمفات البلستيكية والنحاسية  ،إال أنو تم السيطرة عميو
واخماد النيران من قبل عناصر قسم االمن والسلمة وادارة المخاطر في االونروا.
ىذا وتستمر معاناة أىالي مخيم العائدين في حماة االقتصادية والمعيشية ،جراء ازدياد تدىور
الوضع االقتصادي السوري وانخفاض الميرة أمام الدوالر األمريكي مما انعكس سمباً عمى جميع
مناحي الحياة لممواطن السوري عامة وأىالي مخيم العائدين بشكل خاص ،الذين يشكون من
البطالة وغلء األسعار وشح المساعدات التي تعيميم عمى سد رمقيم ورمق أطفاليم.

في سياق مختمف ،تبرعت حكومة اليابان بمبمغ قيمتو  0023مميون دوالر إضافي لصالح ميزانية
وكالة غوث وتشغيل اللجئين الفمسطينيين (األونروا) لدعم الجئي فمسطين بينيم  320مميون
دوالر لفمسطينيي سورية.

الجدير ذكره أن القرار األميركي بتجميد مساعداتيا لموكالة أدى إلى عجز كبير في ميزانية
األونروا مما اضطرىا إلى تقميص عدد من خدماتيا المقدمة للجئي فمسطين في مناطق عمميا
الخمسة.
إغاثياً تحت عنوان "أدفئوىم فالبرد قاتل" أرسمت "جمعية شام الخير اإلنسانية" في تركيا يوم
الثلثاء المنصرم عدد من القوافل إلى الشمال السوري محممة بمادة الفحم لتوزيعيا عمى العائلت
الميجرة والنازحة في مدينة إدلب.

ووفقاً لممسؤول اإلعلمي في جمعية شام الخير "عبد الرحمن سكاف" أن  05شاحنة دخمت يوم
الثلثاء  05شباط /فبراير الجاري من معبر "باب اليوى" الحدودي باتجاه الشمال السوري ،تحمل
حوالي ( )505طناً من الفحم مقدمة كيدية من الشعب الفمسطيني في الداخل إلى أىميم النازحين
والمنكوبين في إدلب ،منوىاً إلى أن تمك الكمية سيتم توزيعيا من قبل منظمة إدارة الكوارث
والطوارئ التركية "آفاد" ( ،)AFADو"اليلل األحمر" التركي و"شام الخير" و"جمعية البشائر"
و"منظمة بنفسج" ليكون باإلمكان تغطية كامل المخيمات الجديدة بأسرع وقت.

