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 2504: العدد

 فقدان طفلة من أبناء مخيم جرمانا  •

 فلسطينيو سورية يعتصمون في بيروت للمطالبة باللجوء اإلنساني  •

 توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية للطلبة الفلسطينيين السوريين في اسطنبول  •

12-09-2019 

 "طالب وطالبة من أبناء مخيم درعا يبدؤون عامهم الدراسي بال مدارس 700"



 

 آخر التطورات

( طالب وطالبة من أبناء مخيم درعا جنوب سورية عامهم الدراسي الجديد بال  700بدأ أكثر من ) 
مدارس في المخيم للدمار والخراب جراء قصف قوات النظام السوري   6مدارس، بعد أن تعرضت 

 الل أحداث الحرب.والروسي خ

  االبتدائي ( طالب وطالبة من الصف األول 700ووفقا لمجموعة العمل أنه تم تسجيل أكثر من ) 
( وعدد الطالب اإلعدادي 475) االبتدائيإلى الصف التاسع اإلعدادي، حيث بلغ عدد الطالب 

 . (، والعدد قابل للزيادة بسبب ازدياد عودة العائالت الفلسطينية إلى المخيم225)

وأوضحت مجموعة العمل أن المشرفين افتتحوا مدارس بديلة عن المدارس المدمرة مستخدمين  
شعبة   19المنازل التي تركها سكانها ونزحوا إلى خارج المخيم، حيث تم تجهيز أكثر من 

لى أن المدارس البديلة تعاني من ضيق الغرف الصفية وضعف التهوية واإلنارة  إللطالب، مشيرة 
الطالب، وعدم وجود باحة لألطفال نتيجة صغر حجم البيوت، وعدم توفر واكتظاظها ب

 اإلمكانيات المناسبة للتعليم فيها، ويأخذ الطلبة وقت الراحة بين الحصص في شوارع المخيم. 

 
وارتأت إدارة المدرسة من أجل تخفيف المعاناة في المدرسة واالكتظاظ وضبط الطلبة، إلى قسم  

ومسائي لضمان نجاح سير العملية الدراسية ولو بالشكل القريب  الطالب إلى دوامين صباحي
 للواقع.

وأضافت مجموعة العمل أن الكادر التدريسي وهو من أبناء المخيم، أخذ على عاتقه حيث منذ  
بداية األزمة السورية ورغم كل المخاوف العقبات والصعوبات والظروف القاسية، خدمة أبناء  

 غالق المدرسة خالل فترة الحرب والحصار على المخيم.مخيمهم وتدريسهم، ومنعوا إ 



 

باالنتقال إلى ريف دمشق فقدت الطفلة "أمل صقر" من أبناء مخيم جرمانا منذ ثالثة أيام بعد 
خروجها من المدرسة، وقال ذووها إنها لم تعد لمنزلها وال يوجد أي اتصال معها، وناشدت من 

 .شاهدها أو لديه معلومات عن مكان وجودها

 
وكان فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق  

( الجئة  38( الجئًا فلسطينيًا فقد منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم )328) أكثر من 
 فلسطينية.

من جهة أخرى نظم الالجئون الفلسطينيون السوريون المهجرون في لبنان اعتصامًا أمام مقر 
أيلول/ سبتمبر في ساحة الشهداء  11ارة االسترالية واالتحاد األوربي اليوم األربعاء السف

بالعاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة باللجوء اإلنساني والهجرة الشرعية، نتيجة األوضاع المعيشية  
 والقانونية واالقتصادية المزرية التي يعانونها في لبنان. 

ية لفلسطينيي سوريا نيابة عن المعتصمين رسالة إلى السفارة  من جانبها سلمت الهيئة الشباب 
االسترالية واالتحاد األوربي شرحوا فيها رغبتهم بالهجرة بعد أن خسروا كل ما يملكون في سورية  
جراء الصراع الدائر فيها، وما يتكبدونه من مشاق وآالم في لبنان، موضحين أن هذه المعاناة  

 غير النظامية وركوب قوارب الموت من أجل حياة أمنة وكريمة.دفعت الكثيرين منهم للهجرة  

أيلول من الشهر الجاري بدعوة من الهيئة الشبابية   6وكان فلسطينيي سورية نفذوا اعتصامًا يوم 
الفلسطينية للجوء اإلنساني في لبنان والهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا أمام السفارة الكندية في  

 لبة بحقوقهم اإلنسانية وفتح باب الهجرة أمامهم. منطقة جل الديب للمطا



 

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعًا صعبة جدًا على كافة 
إال أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم   واالجتماعية،المستويات الحياتية واالقتصادية 

 القانوني غير المستقر. 

 
حقيبة مدرسية ومستلزماتها من قرطاسيه على   250وزعت جمعية خير أمة  باالنتقال إلى تركيا

 التركية.الطالب الفلسطينيين السوريين المقيمين في مدينة اسطنبول 

ووفقًا للقائمين على خير أمة أن التوزيع يأتي ضمن مشروع أطلقته قبل بداية العام الدراسي  
ومن بينهم فلسطينيي سورية   نالفلسطينيي ب الجديد، بهدف توفير المستلزمات المدرسية للطال

المقيمين في تركيا، وتجهيزهم بما يلزم ليستقبلوا العام الدراسي الجديد بهمة عالية دون أي حاجة  
 أو نقص. 

(  1200( عائلة، من بينهم )2400عدد العائالت الفلسطينية السورية في تركيا ما يقارب ) ويقدر
مصاعب قانونية خاصة بعد القرارات واإلجراءات األخيرة  أسرة تقطن مدينة اسطنبول، يواجهون 

الصادرة عن الحكومة التركية المتعلقة بتنظيم الوجود غير الشرعي لالجئين بمدينة اسطنبول  
 يحمل بطاقة الحماية المؤقتة )الكيملك(. وترحيل من ال


