
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3010العدد 

10-10-2020 
 

 رسوم التعليم الباهظة تضيق الخناق ىلع فلسطينيي سورية يف مصر 

 األمطار تحول املخيم الجديد يف ليسفوس إلى مستنقع طيني  •
 األونروا تحدث نظام التصنيف الدولي لألمراض يف مراكزها الصحية •
 صد املرتبة األولى يف جامعة لينز طالب فلسطيني يح  •



 

 آخر التطورات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يف مصر قرارُا بفرض رسوم باهظة ىلع الطالب  

ال   وافدين  املصرية  السلطات  تعتبرهم  حيث  سورية،  فلسطينيي  طلبة  ويشمل  الوافدين 

 الجئين. 

 

دوالر لكل    200ما يقارب    -مصري  آالف جنيه   3وحددت املادة الخامسة يف القرار الصادر مبلغ  

التعليمية   وتعليم فني ودراسات تكميلية  -ثانوي    -اعدادي  -ابتدائي    -طالب يف املراحل 

 صناعية، للعام الواحد. 

وحول القرار قال مراسل مجموعة العمل إن القرار سيحرم نسبة كبيرة من طالب فلسطينيي  

 ة والتي تتجاوز طاقة عائالتهم.سورية يف مصر من التعليم، بسبب التكاليف العالي

وعلق أحد الالجئين ىلع القرار بأنه جائر وسيدخل الالجئين يف معاناة جديدة، تضاف إلى  

 جملة من الصعوبات والتحديات التي تواجههم يف مصر.



 

ليسفوس   جزيرة  الخريفية ىلع  األمطار  إن  العمل  مجموعة  مراسل  أفاد  مختلف  سياق  يف 

املخي حولت  خيام  اليونانية  والطين  املاء  أغرق  حيث  طيني،  مستنقع  إلى  الجديد  م 

 املهاجرين، مما زاد من بؤسهم ومعاناتهم. 

 

وقال املراسل إن السلطات اليونانية نصبت املخيم الجديد ىلع أرض ترابية لم يتم إكساؤها،  

 كما أن الخيام التي يقطن الالجئون بها مخصصة لفصل الصيف فهي ال تمنع دخول املاء. 

انت السلطات اليونانية قد نقلت املهاجرين من املخيم القديم بعد تضرره بشكل كبير إثر  وك

 حريق، وشّرد حينها آالف الالجئين إلى الغابات والشوارع. 

الالجئين   وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  يف  الصحة  دائرة  أعلنت  أخرى  جهة  من 

دمج  )األونروا( عن  األدنى  الشرق  األمراض    الفلسطينيين يف  تصنيف  لنظام  مراجعة  أحدث 

االلكتروني   الصحي  نظامها  يف  الصلة(  ذات  الصحية  واملشاكل  لألمراض  الدولي  )التصنيف 

 وترقيته من اإلصدار العاشر إلى اإلصدار الحادي عشر.  



 

 

وأشارت وكالة الغوث إلى أن هذا التصنيف يعيد املعيار الدولي للتسجيل واإلبالغ والتحليل  

املقارنة املنتظمين لبيانات الوفيات واملراضة. ويف الوقت الحالي، فإن التصنيف  والتفسير و

الدولي لألمراض يف عهدة منظمة الصحة العاملية التي تهدف إلى استبدال التصنيف الدولي  

 من قبل جميع البلدان.    2022لألمراض الحالي بـاإلصدار الحادي عشر يف األول من كانون الثاني  

وا ىلع أن نظام التصنيف املحسن هذا سيكون متاحًا ألكثر من ثالثة ماليين  وشددت األونر 

الجئ من فلسطين تتم خدمتهم يف عيادات األونروا الصحية يف كافة أقاليم عمليات الوكالة  

 الخمسة كل عام. 

باالنتقال إلى قصص النجاح والتميز حصل الطالب الفلسطيني السوري "أحمد فايز دياب" من  

يم خان الشيح ىلع املرتبة األولى يف جامعة لينز باختصاص االقتصاد واملبيعات،  أبناء مخ 

وكّرم حاكم النمسا العليا "توماس شتيلتسير" دياب" يف حفل أقيم يف املدينة وسط جمهور  

 ترحيب واسع. 

 



 

 

يشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي املعاهد والجامعات  

شق طريقها يف بلدان املهجر بعد فرارهم من الحرب الدائرة يف سورية، وقد سجل  تحاول  

 نجاحات عديدة لهم يف ميادين مختلفة منذ وصولهم الدول األوروبية. 


