
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2273  العدد

 تبرع إيطالي لدعم الرعاية الصحية لالجئي فلسطين المقيمين في لبنان والقادمين من سورية •

 نقل طالب اليرموك إلى مدارس خارج المخيم •

 مدرسة بيريا في مخيم خان الشيح تكرم طالبها المتفوقين •

 افتتاح باب التسجيل في البقاع اللبناني للتدرب على صناعة األفالم •

 "هم من المدنيين 2018من الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا خالل  60%"

24-01-2019 



 

 آخر التطورات

ريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل أن اإلحصائيات الموثقة لديه بينت أن أعداد كشف ف
، حيث بلغت نسبتهم من المجموع العام 2018الضحايا المدنيين ارتفع بشكل واضح خالل عام 

، مما %39.13عسكريين أي ما نسبته  108مدنيًا مقابل  168% أي بمعدل  60.87حوالي الـ 
 وى الضحايا المدنيين في المعارك التي تشهدها سورية.يشير إلى ازدياد مست

( ضحية من الالجئين 276) - 2018وأشارت مجموعة العمل إلى أنه سقط خالل عام 
( الذي سقط 2017)الفلسطينيين داخل وخارج سورية، مشكاًل ارتفاعًا طفيفًا عن العام الذي سبقه 

 ( ضحايا. 205فيه )

 
 –سطينيي سورية وثقت منذ اندالع الحرب في سورية في آذار وكانت مجموعة العمل من أجل فل

( ضحية فلسطينية توزعوا 3912سقوط ) 2017يناير –كانون الثاني  23ولغاية  2011مارس 
 على حوالي ثالث عشرة دولة.

من جهة أخرى وّقع السفير اإليطالي في لبنان، ماسيمو ماروتي، ومدير عام "األونروا" كالوديو 
مليون يورو  1.5، يوم الثالثاء المنصرم، اتفاقية تتبّرع بموجبها الحكومة اإليطالية بمبلغ كوردوني

 للوكالة، لدعم الجئي فلسطين المقيمين والقادمين من سورية إلى لبنان. 

من جانبه عبر كوردوني عن شكره إليطاليا على ما تقدمه من دعم مستمر لألونروا، خاصة في 
لتي تقدمها للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان. منوهًا مجال الخدمات الصحية ا

الجئ فلسطيني سوري إضافة  1500إلى أن التبرع سيسمح بتوفير خدمات االستشفاء لحوالي 
 لتقديم مساعدات نقدية لهم.



 

ذه بدوره، شدد ماروتي على أهمية خدمات األونروا في لبنان، مؤكًدا "التزام إيطاليا بموجب ه
االتفاقية التي تم توقيعها بمواصلة دعم جهود األونروا المشكورة في لبنان، تماشيًا مع النهج الذي 

 يضع المحتاجين في صلب سياسة المساعدات اإليطالية".

في جنوب دمشق بدأ يوم أول أمس نقل الطالب من مخيم اليرموك إلى مدارسهم خارج المخيم، 
 ب مخيم اليرموك "وليد الكردي".ووفقًا لمسؤول ملف التعليم لطال

إن معاناة كبيرة كان يتعرض لها الطالب خالل ذهابهم لمدارسهم الواقعة في مساكن الزاهرة 
كم في أجواء  2والميدان المجاورة للمخيم، حيث كانوا يسيرون مشيًا على األقدام لمسافة تزيد عن 

اطق األخرى الذين يسكنون خارج حدود البرودة الشديدة والمطر، مشيرًا إلى أن الطالب في المن
المخيم يذهبون إلى مدارسهم بوسائط نقل خاصة مما يوفر عليهم عناء التعب والمشقة التي 

 يتكبدها أبناء اليرموك. 

( عائلة من سكان المخيم الذين اضطروا لمغادرته استطاعوا العودة إلى المخيم بعد 280وكانت )
رغم من تشديد النظام على عدم عودة الالجئين الفلسطينيين الحصول على موافقات أمنية على ال

 وعدم توفر الخدمات بكافة انواعها.

في السياق كرمت مدرسة بيريا للتعليم األساسي حلقة أولى في مخيم خان الشيح الطالب 
، بإقامة حفل تشجيعي لهم، ووزعت 2019 – 2018المتفوقين في الفصل الدراسي األول لعام 

 ادات والجوائز. عليهم الشه

 



 

تخلل حفل التكريم الذي حضره الكادر التدريسي وعدد من شخصيات المجتمع المحلي وأولياء 
 أمور الطلبة، كلمه للبرلمان الطالبي ومسرحيه ومعرض رسوم من انتاج الطلبة. 

باالنتقال إلى لبنان أعلنت مدرسة "العمل لألمل" للسينما عن فتح باب التسجيل للطلبة من 
نسيات الفلسطينية والسورية واللبنانية من المقيمين في البقاع الغربي واألوسط، لالنضمام الج

لدورتها التدريبية في صناعة األفالم، مشيرة إلى أن الدورة تمتد لمدة تسعة شهور ابتداء من 
، بواقع مرتين اسبوعيًا، خارج أوقات الدوام المدرسي العادي، وستقوم 2019منتصف شهر شباط 

 مدرسة بتغطية نفقات انتقال الطالب، كما يحصلون على مزايا أخرى.ال

إلى  16وحول شروط االنتساب، قالت إدارة المدرسة إنه يجب على من يتقدم أن عمره ما بين 
بالعربية، واإللمام باللغة اإلنجليزية، وإجادة  والكتابةسنة، وأن يملك القدرة على القراءة  22

 عليها. والتسجيلاإلنترنت، والقدرة على تشغيل الكاميرات  وتصفحاستخدام الحاسوب 


