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المؤسسات األوروبية العاملة "األمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا "
 "لفلسطين تولي عميق اهتمامها لمعاناة الالجئين الفلسطينيين في سورية

 
 
  الثالث على التوالي في مخيم اليرموك استمرار توزيع المساعدات الغذائية لليوم

 .المحاصر

  يوم على هجرة الالجئين  286اشتباكات عنيفة في محيط مخيم حندرات في حلب بعد

 .الفلسطينيين منه

  لجنة شؤون مخيم حمص تقدم مذكرة لمدير األونروا ووعود بتحسين أوضاع
 .الالجئين الفلسطينيين في حمص

 ورشة عمل حول الواقع التعليمي لفلسطيني  تجمع معلمي فلسطينيي سوريا يقيم
 .سوريا في لبنان

 اللجنة الكويتية العليا لإلغاثة توزع مساعداتها على الفلسطينيين بمركز إيواء كلس. 

  وقفة تضامنية مع اليرموك في مدينة فرانكفورت األلمانية وأخرى أمام البرلمان
 .األوروبي
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 آخر التطورات
أ  جييع اعيتسسات " األين  اعاا  عيتتي  لسسينين  أر راا  أكد األستاذ عادل عبد هللا

اعفسسينيية ل  أر راا ترع  عينق اهتيايها عيااياة اعالجئن  اعفسسينينن  ل  سر ية  حنث ت  
تسخن  كالة اعجهرد عتقدي  ند اعار  عه   راعتضاي  ياه   راعتا يف ايااياته  ل  اعيحالل 

تخصيص يساحة راساة "تسقت يجيرعة اعايل يسخة ييه إعى ييرهًا ل  بيا  صحف  " اعدرعية
ي  يتتي  لسسيني  أر راا عتسسيط اعضرء عسى يااياة لسسينين  سر ية  سراء اعيحاص ي  ييه  

 ".ل  يخي  اعن يرك  أر اعذن  يااير  ي  تااات اعح ب ل  سر ية راعبسدا  اعت  لّ را إعنها
عيشا كة اختتيرا  قبل أيا   لااعيات األسبرع األر رب  نذك  أ  اعيتتي  راعيتسسات األر ربية ا

اعتضايي  يع لسسينين  سر ية  راعذي تضي  عددًا ي  اعيدرات  رر ش اعايل  راعرقفات 
اعتضاييية  اعت  أقييت ل  كل ي  ب عن  ردر تيريد اأعياييا  راعااصية اعب ييايية عيد   

دنيت  الهاي ر رت دا  ل  هرعيدا  ااإلضالة إعى راعييسارية لننيا  ريدنية ياعير اعسريدية  ري
إ سال عدد ي  اع سائل راعتقا ي  اعت  تش ح يااياة لسسينين  سر ية إعى كل ي  االتحاد 
األر رب  راعحكرية اعب ييايية  راعيفرضية اعاسيا عشرت  اعالجئن  ل  األي  اعيتحدة راعب عيا  

 .األر رب 
ألجل لسسين  عسى ايتداد اعقا ة األر ربية  بتحضن اتها إعى ذعك تستي  اعيتسسات اعاايسة 

الياقاد يتتي  لسسينينر أر راا بيسخته اعثاعثة عش ة  راعيزيع عقدها ل  اعااصية األعيايية ب عن  
لسسينينر أر راا راعيش رع اعريي  "أب يل اعقاد   تحت عيرا   -ي  شه  ييسا   52ل  

 ".اعفسسيني 
سل يجيرعة اعايل ل  يخي  اعن يرك عالجئن  اعفسسينينن  بديشق ع  رعسى صاند آخ  ألاد ي ا

استي ا  ترزيع اعيساعدات اعغذائية ألبياء اعيخي  عسنر  اعثاعث عسى اعتراع  در  أية يارقات أر 
 .يشاكل تذك 
حصة غذائية ييذ اعخييس اعياض    033قد بدأت ترزياها عحراع  ي  " األري را"ركايت ركاعة 
 بية خبز  0233سسة غذائية رأكث  ي   033ل  اعنر  اعتاع  ترزيع يا نزيد ع   كيا استتيف

ري  اعيق   أ  يستي  اعترزيع عادة أيا  أخ ى  لييا   كنسر تي  0333عساة ي بى ر 0033ر
عسى اعتراع  ريقيع اعياء  936يستي  اعجيش اعسر ي راعقيادة اعااية احصا  اعيخي  عسنر  

 .االهاع  إعيهراعكه باء ريييع عردة 
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 توزيع المساعدات في مخيم اليرموك

إعى ذعك ألاد ي اسسيا ل  اعيخي  ع  قيا  خيسة عياص  ي  اعيجيرعات اعيسسحة بتسسي  أيفسه  
يشا  إعى أيها عيست اعي ة االرعى اعت  يسس  بها عياص  ي    عحاجز اعيخي  عتسرية أرضاعه 

 .اعيجيرعات اعيسسحة ايفسه  عقرات اعجيش راألي  اعسر ي 
راااليتقال إعى حسب  حنث شهد يحيط يخي  حيد ات عالجئن  اعفسسينينن  اشتااكات عييفة تدر  

يش اعيظاي  ريجيرعة  حاها ييذ أيا  بن  يجيرعات اعياا ضة اعسر ية اعيسسحة ي  جهة راعج
عراء اعقدس اعيراعية عسجيش اعسر ي  ليساى اعجيش اعيظاي  عف ض سيي ته عسى اعيخي  اعذي 
يشكل يقية است اتنجية ااعيساة عه  رتساى يجيرعات اعياا ضة عستقد  ااتجاه بسدة حيد ات 

عيزرح ع  نذك  أ  جييع أهاع  اعيخي  قد أجب را عسى ا, راعتقد  ااتجاه سج  حسب اعي كزي 
راعت  ايتهت   نرياً ( 905)يخييه  رذعك إث  االشتااكات اعاييفة اعت  ايدعات قبل حراع  ي  

 .اسيي ة اعياا ضة عسيه

 
 الدمار في مخيم حندرات
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أري را "أيا ل  حيص  لقد قديت عجية يتاااة شتر  يخي  حيص يذك ة إعى يدن  ركاعة اعغرث 
ن  اعفسسينينن  ل  يخي  اعاائدن  احيص  رتيحر ت يايكل كيجسس  حرل احتياجات اعالجئ" 

 شيست اعيجال اإلغاث   ر اعيذك ة حرل اعيفاصل األساسية عسحياة اعنريية عالجئ اعفسسيني 
رألاد ي اسل يجيرعة اعايل أيه ااد .اعصح  راعيظالة اعااية كذعك اعيجال اعرظيف ر  اعتاسيي ر 

" سنت  زيادة سقف اعيساعدات اعغذائية : اأيهاعتراصل يع يرظف  األري را ل  اعيخي  ص حرا 
سنت  ترزيع اعسالل اعغذائية اشكل در ي كل ثالثة شهر   راعيساعدات اعياعية ثالث ر   "اإلعاشة 

  كيا سيقر  يخب  اعيسترصف بإج اء جييع اعتحاعنل اعيبية اع ئيسية  ي ات أي كل أ باة أشه 
  اعتحاعنل اعه يريية إذا كايت ض ر ية  ركذعك تقر  اعركاعة ااعتاريض بيساة ي  اعتكسفة عر 

ي  كسفة اعايسيات اعج احية % 62رستقر  اعركاعة بتسدند   ااعيساة عستصري  اعشااع  راإليكر
 .عكالة اعالجئن  عسى حد سراء

نذك  أ  اعالجئن  اعفسسينينن  ل  يخي  اعاائدن  ل  حيص يايشر  ل  ظل أرضاع حياتية 
حداث اعح ب ل  سر ية ي  غالء ااألساا  رايتشا  اعاياعة رضاف اسبب استي ا  أ  صااة

 .اعيرا د اعياعية راستي ا  حيالت االعتقال اعت  يقر  بها األي  اعسر ي 
رل  سياق يختسف أقا  تجيع ياسي  لسسينين  سر ية نر  أرل أيس اعجياة ر شة عيل حرل 

ياسين  راعتالينذ اعفسسينينن  اعقادين  اعراقع اعتاسيي  رأه  اعيارقات راعيشاكل اعت  تات ض اع
ي  سر ية إعى عبيا  ريا ييك  إيجازه ضي  اعراقع اعحاع   حنث قد  اعيجتيار  اعادند ي  
اعترصيات راأللكا  اعت  ي  شأيها اعتخفنف ي  يااياة اعيالب اعفسسينينن  اعسر ين  اعذن  

 .يزحرا إعى عبيا 

 
 في لبنان ورشة عمل حول الواقع التعليمي

حصة غذائية عسى ( 533)رل  يرضرع يغان  قايت اعسجية اعكريتية اعاسيا عإلغاثة بترزيع حراع  
اعاائالت اعفسسينيية اعسر ية اعيتراجدة ل  ي كز إنراء اعالجئن  اعفسسينينن  ايدنية كسس اعت كية  
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بًا ي  اعح ب بت ارح بن  لييا يقد  عدد اعالجئن  اعفسسينينن  اعسر ين  اعذن  ل را إعى ت كيا ه  
آالف الجئ لسسيني   ياظيه  دخل إعى ت كيا اي ق غن  يظايية  اسبب عد  ( 2)إعى ( 0)

 .تيكيه  ي  اعحصرل عسى تأشن ات دخرل يظايية إعى األ اض  اعت كية
راااليتقال إعى أعياييا حنث قا  عدد ي  اعياشين  اعفسسينينن  راعسر ين  راألعيا  اعنر  برقفة 

رذعك ل  يدنية ل ايكفر ت األعيايية بهدف تسسيط   اييية يع اعيحاص ي  ل  يخي  اعن يركتض
اعضرء عسى حصا  اعيخي  ريااياة األهاع  ج اء استي ا  اعجيش اعسر ي راعقيادة اعااية 

 .احصا ها

 
 في ألمانيا تضامنيةالوقفة ال

اعب عيا  األر رب  يظيها  إعى ذعك شهدت اعااصية اعبسجيكية ب ركسل رقفة احتجاجية أيا 
رذعك إليصال صر  اعيااياة اعت  يايشها أبياء يخي  اعن يرك ي  جرع   يجيرعة ي  اعياشين 

عض ر ة اعتح ك ي  أجل   ر رعيش راستي ا  اعحصا  اعيف رض عسى األهاع  ل  اعيخي 
 .اعيحاص ي  ل  اعيخي 

 
 في بروكسل حتجاجية أمام البرلمان األوروبياالوقفة ال
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 5102/ مارس ــ آذار / 7احصاءات وأرقام حتى 
الجئًا لسسينييًا سر يًا رصسرا إعى أر راا خالل األ بع سيرات ( 57922)يا ال يقل ع   •

 .األخن ة
 .ضحية لسسينيية قايت يجيرعة اعايل ي  أجل لسسينين  سر ية بترثيقها( 5860) •
ادة اعااية عسى اعيخي  استي ا  حصا  اعجيش اعيظاي  ريجيرعات اعقي: مخيم اليرموك •

( 079)نريًا  راعياء عـ ( 869)عسى اعتراع   رايقياع اعكه باء ييذ أكث  ي  ( 819)عسنر  
 .ضحية( 075)نريًا عسى اعتراع   عدد ضحايا اعحصا  

الجئًا ل  ( 016867)أعف الجئ لسسيني  سر ي ل را ي  سر ية إعى خا جها ييه  ( 61) •
الجئًا ل  يص   رذعك رلق احصائيات ( 86111)عبيا   الجئًا ل  ( 206211)األ د  ر
 .5302عغاية لب ان  " األري را"ركاعة 

اعجيش اعيظاي  يستي  اييع األهاع  ي  اعاردة إعى ييازعه  ييذ حراع  : مخيم الحسينية •
 .نر  عسى اعتراع ( 200)

ييذ حراع  اعجيش اعيظاي  يستي  اييع األهاع  ي  اعاردة إعى ييازعه  : مخيم السبينة •
 .نر  عسى اعتراع ( 061)

نر  ااد سيي ة يجيرعات ( 865)يزرح جييع األهاع  عيه ييذ حراع  : مخيم حندرات •
 .اعياا ضة عسيه

 .ي  يااييه %(71)نريًا اليقياع اعيياه عيه رديا  حراع  ( 258)حراع  : مخيم درعا •
اعرضع هادئ يسبيًا  :مخيمات جرمانا والسيدة زينب والرمل والعائدين في حمص وحماة •

 .يع استي ا  األزيات االقتصادية لنها
استي ا  ايقياع جييع اعي قات اعراصسة بنيه ربن  اعييايق اعيجار ة  :مخيم خان الشيح •

 (.خا  اعشيح -زاكية )ااستثياء ي يق 


