2wxx5z

2019-08-07
العدد2468 :

"تخصيص خط ساخن لإلبالغ عن حاالت توقيف تطال فلسطينيي سورية بإسطنبول"

•
•
•
•

فلسطينيون سوريون يعتصمون أمام السفارة الكندية في بيروت للمطالبة بالهجرة
مناشدة لمعرفة مصير معتقل فلسطيني في السجون السورية
األونروا تعلن عن توفر وظائف للمعلمين في سوريا
منح دراسية للطلبة الفلسطينيين الراغبين بالدراسة في الجزائر

آخر التطورات
أعلنت الجمعية التركية للتضامن مع الشعب الفلسطيني (فيدار) عن تخصيص رقم هاتفي
الستقبال شكاوى الالجئين الفلسطينيين السوريين في اسطنبول المتعلقة بتعرضهم للتوقيف أو
الترحيل بسبب عدم امتالكهم وثيقة حماية مؤقتة (الكيملك).
ونص المنشور على أن جمعية فيدار وبالتنسيق مع جمعيات ومؤسسات المجتمع األهلي
الفلسطيني قامت بتخصيص الرقم التالي 00905396801508 :لإلبالغ عن أي حاالت
توقيف يتعرض لها الالجئ الفلسطيني السوري أو أحد أفراد عائلته من قبل الشرطة التركية بسبب
عدم امتالكه لبطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) ،مشيرة إلى أنه يمكن االتصال على الرقم الساخن
مساء ،أو ترك رسالة واتساب بعد
المذكور أعاله خالل الدوام الرسمي من الساعة 5 _10
ً
مساء".
الساعة الخامسة
ً

بدورهم حذر عدد من القانونيين المختصين بشؤون الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين يتم
توقيفهم عدم اإلمضاء على أية أوراق دون معرفة مضمونها ،أو إظهار جواز سفر السلطة مع
الكيملك لحظة التوقيف في حال اختالف البيانات على الوثيقتين ،داعين الالجئين الفلسطينيين
الذي ال يحملون وثيقة الحماية المؤقتة (الكيملك) إلى ترجمة أي إثبات شخصي "هوية سورية أو
جواز سفر أو دفتر عائلة ،وتقديمها في حال التعرض ألي توقيف بهدف تطابق االسم لديهم مع
الوثيقة التي ستظهرونها للسلطات ،ولسهولة متابعة الموقوفين ومعرفة أماكن اعتقالهم".

أما في لبنان نظم عشرات من الالجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان اعتصاماً أمام
مقر السفارة الكندية في العاصمة اللبنانية بيروت ،للمطالبة بالهجرة الشرعية ،نتيجة األوضاع
المعيشية والقانونية واالقتصادية المزرية التي يعانونها في لبنان ،فيما سلم المعتصمون رسالة إلى
السفارة الكندية شرحوا فيها رغبتهم بالهجرة بعد أن خسروا كل ما يملكون في سورية جراء الصراع
الدائر فيها ،وما يتكبدونه من مشاق وآالم في لبنان ،هذه المعاناة دفعت الكثيرين منهم للهجرة
غير النظامية وركوب قوارب الموت من أجل حياة أمنة وكريمة.

فتح أبواب الهجرة هو ما يطالب به هؤالء الالجئين الفلسطينيين السوريين المفوضية السامية
لشؤون الالجئين والسفارات الغربية في بيروت ،وذلك بعد أن أغلقت الحكومة اللبنانية أمامهم كل
األبواب المؤدية إلى حياة كريمة.
هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جداً على كافة
المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية ،إال أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم
القانوني وطرق إذاللهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في
مراكز األمن العام اللبناني.
في سياق مختلف ناشدت عائلة المعتقل الفلسطيني في سجون النظام السوري "جمال أحمد نعيم"
معرفة مصير نجلها ،وخاصة المفرج عنهم من المعتقالت تمكن من رؤيته أو حصل على
معلومات بشأنه.

وكان جمال قد اعتقل عام  2015وشوهد أخر مرة بسجن صيدنايا سنة  ،2016ولم تتلق عائلته
أي خبر عنه منذ ذلك الوقت ،وهو من مواليد ريف دمشق عام .1988

من جهة أخرى أعلنت دائرة الموارد البشرية في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
( )UNRWAبسوريا عن توفر عدة وظائف للمعلمين في سوريا وظيفة مدرس/ة في التخصصات
التالية :معلم صف – العلوم (الفيزياء – الكيمياء) – االجتماعيات (التاريخ – الجغرافية) – اللغة
الفرنسية – التربية الفنية – التربية الرياضية – المعلوماتية – موسيقا ،موضحة بأن أخر موعد
للتقديم الطلبات هو يوم األربعاء في .2019/08/14
وأشارت األونروا أنه يتوجب على المرشحين أن يستوفوا المؤهالت التالية :شهادة جامعية في
إحدى التخصصات المطلوبة أعاله من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل االونروا،
ودبلوم تأهيل تربوي (في حال توفره) ،منوهة إلى أنه وبناء على األنظمة المعمول بها في وكالة
الغوث الخاصة بسياسة التوظيف ،يسمح بالتقدم بطلبات التوظيف فقط للحاصلين على شهادات
البكالوريوس والماجستير الصادرة عن جامعات وكليات معترف بها من قبل اليونيسكو وو ازرة
التربية والتعليم العالي في القطر العربي السوري.
من جانبها أعلنت دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية عن توفر عدد من
المنح الدراسية لطلبة الفلسطينيين في الشتات للعام الدراسي  2020/2019في الجزائر للحصول
على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات علمية مختلفة.

فيما طلبت دائرة التربية والتعليم العالي من الطالب الذين يودون التقدم للمنحة الدراسية لالطالع
على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في الجزائر الضغط الدخول إلى موقعها
واالطالع على تفاصيل وتعليمات المنحة.
وحول آلية تقديم الطلب قالت دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية إن على
الطلبة المعنيين تعبئة الطلب اإللكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح
في التعليمات الخاصة لكل درجة علمية ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في
التعليمات ،مضيفة إلى أنه يمكن ارسال الطلبات واألوراق المطلوبة على ايميل الدائرة:
 ،edu.high.edu@hotmail.comفيما يمكن للمتقدمين التواصل واالستفسار واالتصال على
رقم الواتس.00972599696240 :
ونوهت دائرة التعليم إلى أنه بإمكان الطلبة الفلسطينيين في سورية تسليم أوراق الطلبات إلى
مكتب دائرة التربية والتعليم في دمشق الكائن في دمشق شارع الشهبندر بالقرب من صيدلية السبع
بحرات بناء الكوثر.
أما طلبة لبنان بإمكانهم تسليم االوراق المطلوبة لمقر مكتب االتحادات والمنظمات الشعبية الكائن
في مدينة صيدا شارع السراي بالقرب من مسجد الشهداء مقابل شركة الالب توب ولالستفسار
االتصال على رقم ،78978277:وطلبة االردن يمكنهم تسلم الطلبات واالوراق المطلوبة للسفارة
الفلسطينية في عمان.

