
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3064العدد 

03-11-2020 
 

 طالبًا فلسطينيًا من كلية الطب البشري يف سورية   27تخرج 

 وضاع املعيشية يف مخيم خان الشيحتفاقم األ •
 2021األونروا تتعهد باستمرار صرف مساعداتها املالية والغذائية لعام  •
 الهجرة السويدية تعيد تقييم طلبات لجوء امللزمين بالخدمة العسكرية يف سوريا  •



 

 آخر التطورات

من التخرج بتفوق من كلية    2020طالبًا وطالبة من الفلسطينيين يف سورية تمكنوا عام    25

طالب من    8أطباء من أبناء مخيم النيرب يف حلب، و 10ب البشري يف سورية، من بينهم  الط

 . آخرين من مناطق ومخيمات متعددة يف سورية 6أبناء مخيم اليرموك بدمشق، و

 

املدن   األولى ىلع مستوى  املراكز  الفلسطينيين حققوا  والطالب  الطالبات  من  عددًا  وكان 

تحانات التعليم األساسي والثانوي خالل األعوام املاضية،  واملحافظات السورية يف نتائج ام

ىلع الرغم من كل الصعوبات التي واجهت وتواجه الفلسطيني يف سورية وقلة إمكانياتهم  

 املادية والضغوط االقتصادية واملعيشية والنفسية 

يف سياق مختلف ناشد أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي  

بجميع  و املخيم  وإسعاف  مسؤولياتهم  أمام  بالوقوف  الفلسطينية  والفصائل  األونروا  كالة 

 متطلبات الحياة. 



 

يف   غاية  إنسانية  أوضاعًا  يواجهون  األهالي  إن  املخيم  يف  العمل  مجموعة  مراسل  وقال 

 الصعوبة جراء نقص أهم متطلبات الحياة من كهرباء وماء ومواد تدفئة مع دخول فصل الشتاء. 

 

من جانبهم طالب أهالي مخيم خان الشيح بإيجاد حلول لهذه املشاكل، وحملوا وكالة غوث  

 لفلسطينيين أونروا املسؤولية بصفتها الجهة املسؤولة عن الالجئين. وتشغيل الالجئين ا

الصعوبة   الغربي أوضاعًا معيشية غاية يف  الشيح بريف دمشق  ويعيش أهالي مخيم خان 

 وسط ارتفاع األسعار وانعدام املوارد، وتفشي فايروس كورونا. 

نروا" خالل لقاء جمع  من جهة أخرى تعهدت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األو

مديرها "أمانيا مايكل آيبي." مع املدير العام للهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب "علي  

لعام   الفلسطينيين  الالجئين  لجميع  واملالية  الغذائية  املساعدات  بصرف  ،  2021مصطفى" 

 وصرف رواتب العاملين كاملة يف وكالة الغوث الدولية.

 

 



 

 

تباحث بأوضاع الالجئين الفلسطينيين يف سوريا، والتأكيد ىلع ضرورة  تم خالل االجتماع ال

االستمرار بتقديم كافة الخدمات التعليمية والصحية واإلغاثية لجميع الالجئين الفلسطينيين  

 يف سوريا دون أي تأخير. 

يف ملف الهجرة أوضحت مصلحة الهجرة السويدية أن األشخاص الحاصلين ىلع قرار بالترحيل  

ين بأداء الخدمة العسكرية اإللزامية يف سوريا، يمكنهم التواصل مع مصلحة الهجرة،  ومهدد

 وسيتم إجراء تقييم فردي للحالة والنظر يف إمكانية بقاء الشخص يف السويد. 

تتراوح   الذين  والرجال  الشباب  بذلك  يتأثر  الهجرة  مصلحة  قالت  القرار  يشملهم  الذين  وعن 

 ل أساسي وسيتم دراسة كل طلب ىلع حدة. عامًا بشك  42و 18أعمارهم بين 

وأضافت أن األشخاص الحاصلين ىلع إقامة مؤقتة بصفة حماية بديلة، ويواجهون خطر أداء  

الخدمة العسكرية اإللزامية عند عودتهم إلى سوريا، يجب أن يذكروا ذلك عند التقدم بطلب  

 تمديد اإلقامة يف السويد. 

  



 

 

ق للحصول ىلع اإلقامة فيجب ذكره مجددًا وستجري  ويف حال تم ذكر ذلك يف الطلب الساب

 مصلحة الهجرة تقييم جديد بناء ىلع الوضع الحالي يف سورية. 

قدموا   الذين  لألشخاص  بالنسبة  االعتبار  بعين  الجديد  التقييم  الهجرة  مصلحة  ستأخذ  كما 

 بالفعل طلبات لجوء، ولم يحصلوا ىلع اإلجابة بعد. 

من تجنيد جيشها خالل السنوات األخيرة، وأن الجيش السوري    وذكرت أن الدولة السورية زادت

 وفقًا لألمم املتحدة يرتكب جرائم حرب ضد اإلنسانية. 


