
 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر

الجئًا فلسطينيًا من أبناء مخيم    38وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية اعتقال  
، كما  2021آب/ يوليو    5ولغاية    2011مارس  –درعا جنوب سورية خالل الفترة املمتدة ما بين آذار  

وفاة   ضد  وثقت  املمارس  التعذيب  نتيجة  السوري  النظام  سجون  داخل  الجئين  ثالثة 
 .املعتقلين

 

وكان أهالي املعتقلين الفلسطينيين السوريين أطلقوا خالل األيام القليلة املاضية نداًء عبر  
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية ناشدوا خالله األمم املتحدة وكافة املنظمات  

الضغط ىلع النظام السوري من أجل اإلفراج عن كافة املعتقلين والكشف  الدولية واإلنسانية ب
  .عن مصيرهم

والفصائل   التحرير  منظمة  موقف  من  درعا عن غضبهم وسخطهم  الفلسطينيون يف  وعبر 
 الفلسطينية السلبي من ملف املعتقلين وعدم مطالبتهم النظام السوري باإلفراج عنهم  

16-07-2021 

 العدد:  3289

 طالب فلسطيني ضمن قائمة أوائل التعليم األساسي يف سورية
o  من طالبها في امتحان التعليم األساسي  89,9األونروا في سورية.. تعلن نجاح % 

o  نسبة نجاح طالب "التاسع" في مدارس مخيمي النيرب وحندرات  %96أكثر من 

o  وعود بإنشاء مستوصف وتزويد مخيم دير بلوط بسيارة إسعاف 

o إطالق المرحلة الثانية من حملة التضامن الوطنية في مخيم اليرموك 

o  



 

 آخر التطورات 
ات  ( يف امتحان3100/3100حصل الطالب الفلسطيني "أكرم محمد عثمان" ىلع املجموع التام )

، وهو  2021آب/ يوليو  14التعليم األساسي "الصف التاسع"، بعد صدور نتائجه يف سورية يوم  
من بين العديد من الطالب الذين حققوا ىلع املراكز األولى ىلع مستوى الجمهورية، وهو  

فلسطين من مواليد مدينة حلب، وطالب يف مدرسة "محمود حوري" يف    – من أهالي حيفا  
 .حلب

 

طالبًا فلسطينيًا تلقوا    4535صلة أعلنت وكالة األونروا يف سورية أن حوالي  يف سياق ذي  
% حققتها   76,23% مقابل   89,9تعليمهم يف املدارس التابعة لها حققوا نسبة نجاح بلغت 

 .املدارس األخرى يف سورية 

جاح طالب  وأشارت وكالة الغوث إلى أن الرابع عشر من تموز كان يومًا مميزًا للغاية لالحتفال بن
الصف التاسع يف سورية بما فيهم الطالب الالجئون الفلسطينيون، الذين تقدموا إلى امتحان  

  .شهادة التعليم األساسي الذي عقد يف شهر حزيران املاضي

أبي، مدير شؤون األونروا يف سورية مهنئًا الطالب واملدرسين ىلع هذا  -وقال أمانيا مايكل
م وللطالب وألولياء األمور ىلع هذه النتيجة الجيدة للغاية. إنني  النجاح: "شكرًا لفريق التعلي 

وصمودهم   ومثابرتهم  الجاد  عملهم  يوضح  الطالب  هؤالء  نجاح  إن  النتيجة.   بهذه  مسرور 
وجهود وتفاني مدرسيهم. نحن فخورون بطالبنا فعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي  

أنهم يواصل  19-يواجهونها وجائحة كوفيد  األونروا  إال  ون إدهاشنا بنتائجهم املذهلة. تبقى 
  .ملتزمة بتوفير التعليم النوعي لالجئين الفلسطينيين من أجل تطوير جميع إمكاناتهم



 

إلى ذلك قال مراسل مجموعة العمل أن نتائج الشهادة اإلعدادية يف حلب تظهر أن نسبة  
، ففي مدرسة  %96وزت  نجاح الطالب الفلسطينيين يف مخيمي النيرب وحندرات بحلب تجا

، أما  %96، ويف مدرسة عكا للبنين باملخيم  %97يافا لإلناث بمخيم النيرب كانت نسبة النجاح  
يف مدرسة "ناصر الدين )ميخائيل كشور( البديلة التابعة ملخيم حندرات كانت نسبة النجاح  

مدارس    ، وبحسب هذه النتائج تكون املنطقة الشمالية "حلب" هي األولى ىلع ترتيب98%
 .األونروا يف سورية

تأتي تلك النتائج يف ظل األوضاع الصعبة التي مّر فيها الطالب بسبب كورونا، وتسجيل العديد  
من اإلصابات يف صفوف الكادر التدريسي والطالب، وإغالق الصفوف الدراسية التي صاحبت  

 .انتشار الفيروس، إضافة إلى سوء الوضع املعيشي لألهالي

ى الشمال السوري نقل ناشطون عن مدير الصّحة التابع للحكومة السورّية املؤقّتة  باالنتقال إل
يف الشمالي السوري، تأكيده العمل ىلع إنشاء مستوصف لخدمة املهجرين القاطنين يف  
مخيمي دير بلوط واملحمدية قرب مدينة جندريس شمال سورية، وتأمين سيارة إسعاف لنقل  

 . املشروع بعد عيد األضحىمرضاهم، ىلع أن يتم العمل ىلع

 

من سيارة   املخيمين  وخلو  املخيم،  املتخصصين يف  األطباء  فقدان  من  املهجرون  ويشكو 
إسعاف، ما يجبر األهالي ىلع استئجار سيارات خاصة إليصالهم إلى أقرب مشفى والتي تبعد  

 .كم، ويتكبدون تكاليف عالية تزيد من معاناتهم 12نحو 

، 2021-7-15املؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم الخميس  أما يف جنوب دمشق أطلق  
والتي   الشتات،  مخيمات  يف  الفلسطينيين  الالجئين  لدعم  الثانية  الوطنية  التضامن  حملة 



 

األوضاع   من  التخفيف  بهدف  دمشق،  السورية  العاصمة  جنوب  اليرموك  مخيم  يف  بدأت 
 .  اإلغاثي لالجئين الفلسطينيين اإلنسانية الصعبة التي تعيشها املخيمات، وتقديم الدعم

 

بدوره قال مسؤول املنسقيات يف املؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج محمد مشينش: إن  
رمزية مخيم اليرموك هي التي تجعلهم يركزوا عليه يف أعمالهم، معتبرًا أنه عاصمة الشتات  

ا من  الكثير  وفيه  الفلسطينية  الثورة  مخيم  ما  يوم  يف  كان  حيث  ملعاني  الفلسطيني، 
 .الوطنية، ما دفعهم يف املؤتمر الشعبي للبدء بالحملة من هذا املخيم

العون ألهالي املخيم ودعم   الحملة يف تقديم  أنهم مستمرون خالل  وأكد مشينش ىلع 
 .البنية التحتية حتى عودة املخيم كما كان سابقًا

 


