
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3016العدد: 

16-10-2020 

 وفاة الجئ فلسطيني بكورونا في حلب  •

 البدء بإعادة تأهيل مجموعات ضخ المياه في مخيم حندرات  •

 ارتفاع أعداد فلسطينيي سورية في كيوس وسط أوضاع صعبة  •

 2012النظام السوري يتكتم على مصير شقيقين فلسطينيين منذ عام  •

 

 العمل ترصد صعوبات العملية التعليمية في مخيم الحسينية"  "مجموعة 



 

 آخر التطورات:

سطينيين بريف دمشق، صعوبات وتحديات تواجه العملية التعليمية في مخيم الحسينية لالجئين الفل
الفلسطينيين،   الطالب  العلمي آلالف  التربوي والتحصيل  المستوى  أثرت بشكل سلبي على  كثيرة 
المخيم، ومنها ما هو متعلق   السيء في  الخدمي  نتائجه، والواقع  أبرزها فيروس كورونا وتبعات 

 بالمدارس والكادر التدريسي. 

ر التدريسي ونقص الكوادر المؤهلة، كذلك تشهد الصفوف اكتظاظًا  وتعاني المدارس من ضعف الكاد 
 طالب في بعضها. 50بالطلبة، حيث يتواجد أعداد تزيد على  

 
ويشكو العديد من الطالب من العنف النفسي والجسدي والتنمر من قبل عدد من المعلمين، وما  

المكاني لمدارس األونروا عن  يزال الضرب هو األسلوب المتبع فيها، كما يعاني الطالب من البعد  
 منازلهم، حيث تقع على أطراف منطقة المشروع القديم. 

كذلك يعاني الطالب من ابتعاد مراكز تقديم االمتحانات للشهادتين اإلعدادية والثانوية عن المخيم،  
فضاًل عن عدم وجود مدارس تعليم مهني أو شرعي أو تجاري أو خاصة للطلبة الراغبين فيها، أو  

 ين ال يؤهلهم مجموعهم في شهادة التعليم األساسي للتسجيل في الثانويات العامة. الذ 

تعمالن على فترتين صباحية    -ابتدائي وإعدادي-ويضم مخيم الحسينية مدرستين تابعتين لألونروا  
 سنوات من إغالق المنطقة من قبل النظام السوري. 3ومسائية، وقد افتتحت أبوابها بعد 



 

أفادت مصادر طبية في حلب، بوفاة الالجئ الفلسطيني "أحمد فايز نونة" بفيروس  في شأن كورونا،  
المعلن عنها من الفلسطينيين الذين    14كورونا، وهو من فلسطينيي مدينة حلب، وهو الضحية  

 قضوا بكورونا داخل وخارج سورية. 

 
ت بإعادة  الصيانة  بدأت ورش  تغذي مخيم  أ في حلب،  التي  المياه  حندرات هيل مجموعات ضخ 

 لالجئين الفلسطينيين في حلب وسكان المناطق المحيطة.

وقال أبناء المخيم إن المختصين بدأوا بتركيب المعدات وأهمها مولدة الكهرباء ضمن مشروع إعادة  
تأهيل كاملة للمبنى والبنى التحتية له، على أن يتم تركيب المضخات خالل األيام القادمة وتجهيزها  

 الخزان الذي يضخ للمخيم.  إليصال المياه إلى

 



 

على صعيد الهجرة، أفاد مراسل مجموعة العمل بارتفاع أعداد المهاجرين الفلسطينيين من سورية  
 . 460الجئًا قبل شهرين إلى نحو    160في مخيم فيال شمال جزيرة كيوس اليونانية من  

 
يم الالجئين،  وأضاف المراسل أن أوضاعهم صعبة بسبب وضع جزء منهم في القسم المغلق من مخ

إضافة إلى التأخير في إجراءات اللجوء، وسوء الغذاء والطبابة والنظافة، كما يعاني قاطنو مخيم  
 فيال من أزمة مياه كبيرة، وانقطاع المساعدات عنهم من قبل الحكومة اليونانية.  

مح وأنس  "وسيم  الفلسطينيين  الشقيقين  اعتقال  السوري  النظام  يواصل  المعتقلين،  ملف  مود في 
، وذلك بعد اعتقالهما من مخيم اليرموك جنوب 2012محاحي" منذ تشرين األول/ أكتوبر عام  

 دمشق، ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو ظروف اعتقالهما.

 


