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لغات األولى على جامعة دمشق للسنة الثالثة  8فلسطينية تتقن    

 مخيم النيرب.. مدرسة الدامون تغلق صفين بسبب كورونا  •

 ان مخيم العائدين حمص.. مدير الهالل األحمر الفلسطيني يزور مشفى بيس •

 تعليمات جديدة تتعلق بتمديد مدة اإلقامة للمكلف في سوريا وخارجها  •

 اتهامات للدول األوربية بالفشل في حماية أرواح الالجئين الذين قضوا في المتوسط  •

 



 

 التطورات آخر

حّققت الطالبة الفلسطينية "ملى أبو شقير" املرتبة األولى للعام الثالث ىلع التوالي ىلع  
  .ة اآلداب يف جامعة دمشقمستوى قسم األدب اإلسباني بكلي

 

ربيعًا عشقت الدراسة منذ صغرها حتى باتت شغفها األساسي، مما جعلها    21أبو شقير ابنة  
إلتقان   ذلك  ودفعها  دراسيًا،  املتفوقات  الفرنسية،    8من  اإلنكليزية،  العربية،  هي:  لغات 

تعلم تلك اللغات منذ أن    الروسية، اإلسبانية، األملانية، اإليطالية، واليونانية، تقول إنها بدأت
وإرادتها    11كانت بعمر   إال أن إصرارها  أنها واجهت صعوبات وعقبات كثيرة  إلى  عامًا، مشيرة 

 .ىلع التعلم كانا املحفز لها ملتابعة طريقها للوصول إلى هدفها

الجدير ذكره أن الفتاة الفلسطينية السورية قدمت نماذج نجاح وتفوق ىلع مستويات عديدة  
من  له من مصاعب وصدمات نفسية  ويف  الرغم مما تعرضن  العالم، ىلع  اطق عديدة حول 

واجتماعية بفعل الحرب السورية، وما آلت إليه من تدمير للمنازل وعمليات التهجير واالعتقال  
 .والتشتت العائلي

الالجئين   وتشغيل  غوث  لوكالة  التابعة  الدامون  مدرسة  إدارة  أغلقت  مختلف  سياق  يف 
)األونروا( صفين دراسيين، بعد التأكد من وجود حاالت ايجابية مصابة بفايروس   الفلسطينيين

كورونا بين طالب الشعبة األولى من الصف الثاني ابتدائي، وطالب الشعبة الثانية من الصف  
  .املستجد 19الرابع االبتدائي، كما قامت املدرسة بحجر معلمة بسبب اصابتها بكوفيد 

 



 

 

إدارة مدرسة عكا األونروا أغلقت قبل نحو    وكانت  أشهر شعبة صفية، بعد    3التابعة لوكالة 
إصابة أحد الطالب بفيروس كورونا، واتخذت املدرسة إجراءات احترازية، فيما أعلن مركز تداوي  

أذار/ مارس الجاري حالة الطوارئ وذلك بعد إثبات    9الخيري املجاني التابع لواء القدس، يوم  
  .من طالب املدارس يف املخيم بفايروس كورونا املستجد الفحوصات إصابة عدد كبير 

والوفيات   اإلصابات  يف  كبيرة  أعدادًا  كورونا  انتشار  بدء  منذ  النيرب  مخيم  يف  وسجل  هذا 
 .بسبب الفيروس، بالتزامن مع نقصٍ  كبير باالحتياجات الطبية والصحية الضرورية

الهالل   عام جمعية  مدير  برئاسة  وفد  نظم  أخرى  الفلسطيني  من جهة  د.    -األحمر  سوريا 
أذار/ مارس زيارة تفقدية ملشفى بيسان يف مخيم العائدين    11"عاطف إبراهيم" يوم الخميس  

لالجئين الفلسطينيين يف مدينة حمص، وذلك لالطالع ىلع واقع العمل الطبي واالجتماعي  
  .والعقبات التي تواجه عمل املشفى

ع ادارة املشفى ومسؤولي األقسام دور الجمعية مع  بحث مدير الهالل األحمر الفلسطيني م
الشركاء يف العمل الدؤوب لدرء مخاطر فايروس كورونا، وأهمية تقديم الخدمات الطبية ألهالي  

  .املخيم

نسبة   ارتفاع  ظل  يف  صعبة،  اقتصادية  أوضاعًا  حمص  يف  العائدين  مخيم  أهالي  يعيش 
البطالة، وعدم وجود مورد مالي بعد اإلجراءات التي اُتخذت لوقف تفشي وباء كورونا "كوفيد  

 ."، مع اإلشارة لخلو مخيم العائدين من أي إصابة بحسب مصادر طبية محلية19



 

"ال أذار/ مارس الجاري    10سفارة السورية" يف بيروت يوم األربعاء  باالنتقال إلى لبنان أصدرت 
العسكرية   بالخدمة  للمكلف  اإلقامة  بمدة  تتعلق  جديدة  تعليمات  عن  فيه  كشفت  بيانًا 

 .اإللزامية يف سوريا

 

وأشارت السفارة إلى أنه وبحسب التعليمات الناظمة تم تمديد مدة اإلقامة للمكلف املقيم  
 .يومًا يف السنة 90إلى    داخل األراضي السورية

أما املكلف املقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، فيجب أن يكون االنقطاع عن بلد  
  .يوم يف العام امليالدي الواحد، بحسب البيان 90االقامة ملدة ال تتجاوز 

يك أن  السورية، يجب  األراضي  أن املكلف املقيم خارج  إلى  بيانها  السفارة يف  ون  وأوضحت 
  200/ يومًا إضافية تزيد ىلع مدة االنقطاع املحددة مقابل دفع مبلغ  60داخل البالد ملدة /

أنه   إلى  النقدي، منوهة  البدل  الالزمة لدفع  أمريكي وال تحتسب هذه املدة من املدة  دوالر 
بإمكان املكلف املغترب املتواجد يف سوريا أن يتقدم بطلب تمديد البقاء لدى شعب التجنيد  

 .يوم 90وقت كاف من انتهاء مدة   قبل

مارس،  \آذار   9يف ملف الهجرة اتهم مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان يف تقرير أصدره يوم الثالثاء  
الدول األوروبية بالفشل يف حماية أرواح اآلالف ممن قضوا يف البحر األبيض املتوسط أثناء  

عنية أمام مسؤوليتها بضرورة  محاولتهم الوصول للسواحل األوربية. ووضع املجلس الدول امل
 .التزامها بحماية حقوق اإلنسان

وانتقد التقرير "افتقار الدول األوروبية لإلرادة" لوضع سياسات لحماية املهاجرين. ويخلص إلى  
 ."أن "وضع حقوق اإلنسان يف منطقة البحر املتوسط يبعث ىلع األسى، ويزداد تدهورا 



 

مفوضة مياتوفيتش  دنيا  قالت  جانبها  عرضها    من  عند  أوروبا  مجلس  يف  اإلنسان  حقوق 
التقرير “منذ سنوات دخلت دول أوروبا يف سباق نحو الهاوية إلبقاء األشخاص الذين يحتاجون  

 .”حمايتنا خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية

 

،  2020ديسمبر  \وكانون األول   2019يونيو  \يذكر أن التقرير يتناول الفترة املمتدة بين حزيران
مهاجر يف املتوسط، وفقًا ألرقام املنظمة الدولية للهجرة.    2600سجل وفاة أكثر من  حيث  

لقوارب   الرقم قد ال يكون حقيقيًا، يف ظل حدوث كوارث غرق وانقالب  أن ذلك  وجاء فيه 
 املهاجرين لم يتم التبليغ عنها. 


