
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2472العدد: 

11-08-2019 

 األونروا تعلن بدء التعليم بمدارسها في الموعد المقرر •

 السويد: فترات انتظار طويلة للحصول على الجنسية السويدية •

 للعام الثامن، النظام السوري يخفي قسرياً الطبيب الفلسطيني "راضي شاكوش" •

 طفالُ فلسطينياً قضوا في سورية" 250"مجموعة العمل: 

 



 

 آخر التطورات 

الصادر عن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، قضاء  17أكد التقرير اإلحصائي الـ 
 2011مارس -اندالع الثورة السورية في آذار ( طفاًل بسبب الحرب في سورية منذ250)

 .2019يونيو  –ولغاية حزيران 

 
( طفاًل قضوا جراء 128)ويشير فرق الرصد والتوثيق في المجموعة إلى أّن بين الضحايا 

( 22( بطلق ناري، وطفالن تحت التعذيب، و )11( برصاص قناص، و)15القصف، و )
طفاًل نتيجة تفجير سيارات مفخخة،  (22)طفاًل غرقًا، بينما قضى طفل ألسباب مجهولة، و

( طفل ألسباب 14( طفاًل نتيجة الحصار وانعكاسه عليهم ونقص الرعاية الطبية، و)35و)
 مختلفة كالحرق، واالختناق، والدهس، والخطف ثم القتل وانفجار بلغم.

% من الحصيلة اإلجمالية للضحايا  6,27وقال التقرير إن حصيلة ضحايا األطفال تشكل 
 ( بالغًا.3737سطينيين في سورية والتي تبلغ )الفل

 لتحميل النسخة االلكترونية من التقرير اضغط على الرابط التالي :

http://actionpal.org.uk/…/repor…/special/agps_stats_2019.pdf 

 



 

في موضوع آخر، أعلنت وكالة األمم المتحدة "األونروا" بفتح أبواب مدراسها في الموعد 
، في سورية وغزة واألردن ولبنان والضفة 2019-2020المقرر لبدء السنة الدراسية الجديدة 

 الغربية والقدس وذلك في غضون أقل من شهر.

وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول بأن "أي طفل في العالم ينبغي أن يستعد للسنة 
ئي فلسطين فعله أيضًا، إن الوصول الدراسية في هذه األيام، وذلك هو ما ينبغي ألطفال الج

 إلى التعليم يعد حقًا غير قابل للتفاوض ودعامة من دعائم مهام واليتنا"

 
وأضاف كرينبول "يمكن للعديد من العائالت أخيراً أن تتنفس الصعداء بعد معرفتها أن أطفالها 

 سيكونون في غرفهم الصفية في شهر أيلول المقبل"

الة األونروا في مخيمات السوري استهدفت منشآت ومدارس وك يشار إلى أن قوات النظام
والمزيريب، وخّلفت عشرات الضحايا من المدنيين وطالب  حندراتخان الشيح اليرموك درعا 

 المدارس وعاملين لدى الوكالة.

في السويد، يشكو الالجئون الفلسطينيون من سورية من فترات انتظار طويلة للحصول على 
 ية، على الرغم من تحقيق الشروط للحصول عليها.الجنسية السويد

وقال عدد من الالجئين لمجموعة العمل إنهم تقدموا لدائرة الهجرة السويدية للحصول على 
 الجنسية منذ قرابة العام وال يوجد رد من الدائرة، في حين ينتظر عدد منهم ألشهر عديدة

 موا باعتراض لتسريع العملية.حتى يتمكنوا من الحصول عليها، مشيرين إلى أنهم تقد 



 

ويشير ناشطون في قضايا الهجرة إلى أن المنطقة تلعب دورًا في سرعة الحصول على 
الجنسية، واألعداد الكبيرة من طالبي اللجوء الذين أصبحوا بإمكانهم التقدم للحصول على 

 نتظار.الجنسية، إضافة إلى تخفيض أعداد موظفي الهجرة، مما أدى إلى مضاعفة فترات اال

ومن أجل التقدم للحصول على الجنسية السويدية يجب أن يكون قد مضى على إقامة 
الفلسطينيين من سورية في السويد أربع سنوات دون انقطاع، ألنهم وفق دوائر الهجرة السويدية 

 عديمي الجنسية.

وال تشترط السويد حتى اآلن أي شروط أخرى للحصول على جنسيتها، في حين تمنحها 
اشرة لألطفال من فلسطيني سورية المولودين في السويد شرط أن يكون أحد والديهما مب

 حاصل على اإلقامة الدائمة في السويد.

في سورية، يواصل النظام السوري اعتقال الطبيب "راضي محمد صالح شاكوش" من أبناء 
، وذلك سنوات وحتى اللحظة 8مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق، منذ 

من  2011آب/ أغسطس  8بعد أن اعتقله عناصر مخابرات األمن العسكري "سعسع" يوم 
 أمام عيادته في المخيم، وحتى اآلن لم يرد معلومات عن مصيره أو مكان اعتقاله.

 
( معتقاًل 1759وتوثق مجموعة العمل معلومات المعتقلين الفلسطينيين واستطاعت توثيق )

 ( معتقالت فلسطينيات.108األجهزة األمنية السورية، بينهم )فلسطينيًا في سجون 


