
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3024العدد 

24-10-2020 
 

 فلسطينيون يف سوريا.. أوضاع صعبة وتحديات كبيرةالطلبة ال

 مدير شؤون األونروا يلتقي وزير التربية السوري •
 دعوة لفلسطينيي سورية يف غزة لتحديث بياناتهم  •
 األمن السوري يخفي قسريًا "عبيدة عليان" للعام السادس  •



 

 آخر التطورات

"مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن العملية التعليمية داخل املخيمات  أفادت  

الفلسطينية تأثرت سلبًيا نتيجة ما أصابها من أعمال التدمير أو الحصار أو التهجير، مضيفة أنه  

سنوات من األزمة شهد القطاع التعليمي الفلسطيني نشاًطا ملحوًظا لكن يعاني أوضاع    8بعد  

 ت كبيرة. صعبة وتحديا

 

وذكرت مجموعة العمل أن الطالب يف مخيم دير بلوط شمال سورية الذي يضم مئات الالجئين  

الفلسطينيين، يتلقون تعليمهم يف خيمة، حيث يفتقر الطالب ملستلزمات الدراسة من كتب  

وقرطاسية، ومع فصل الشتاء يهدد املطر الخيام املعدة للتعليم، ويحتاج األطفال إلى مالبس  

 ية شتوية تقيهم البرد القارس.وأحذ

ألف طفل فلسطيني    50وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أن أكثر من  

يتلقون تعليمهم يف سوريا بالرغم من كل األضرار التي لحقت بمدارسها، إضافة لآلالف يف  

 لبنان واألردن وتركيا. 



 

املتحد األمم  وكالة  شؤون  مدير  التقى  مختلف  سياق  الالجئين  يف  وتشغيل  إلغاثة  ة 

طباع"   "دارم  السوري  التربية  وزير  مع  ٕايبي"  مايكل  "أمانيا  يف سورية  األونروا  الفلسطينيين 

 لبحث سبل تعزيز التعاون املشترك بين الطرفين. 

 

الالجئين   ألطفال  التعليم  توفير  يف  األونروا  عمل  دعم  ىلع  اللقاء  خالل  الوزير  وأكد 

امل  وتوفير  تضررت  الفلسطينيين،  الذين  الفلسطينيين  الطالب  الستيعاب  للوكالة  دارس 

 مبانيهم املدرسية ومتابعة وضعهم التعليمي. 

بدوره أشاد أمانيا بالدعم املستمر من الوزارة لبرامج تعليم الفلسطينيين باعتباره أمرًا حيويًا  

 وضروريًا لتحسين ظروفهم املعيشية. 

ئين من سوريا إلى غزة الالجئين الفلسطينيين  من جهة أخرى دعت لجنة متابعة شؤون الالج

القادمين من سورية يف غزة إلى تحديث بياناتهم، لرفعها إلى وكالة األونروا الحقًا بحسب  

طلب الوكالة، وتتضمن املعلومات بحسب اللجنة، االسم وعدد أفراد العائلة وعنوانهم ورقم  

 ة لدى اللجنة.  الهاتف، مشيرة أن األونروا ستعتمد البيانات املوجود 



 

 

يأتي ذلك بعد أيام من تعهد "ماتيوس شمالي" مدير عمليات األونروا يف غزة بإنهاء معاناة  

الالجئين الفلسطينيين من سورية يف القطاع، عبر التواصل مع دول مانحة لبناء تجمع سكني 

الوض ومتابعة  البطاالت  بند  يف  الالجئين  ودمج  غزة  إلى  سورية  من  الالجئين  كل  ع  يجمع 

 الصحي لهم. 

الالجئ   اعتقال  السورية  األمنية  األجهزة  تواصل  واالعتقال  القسري  اإلخفاء  ملف  يف 

( عام للعام السادس ىلع التوالي وتتكتم ىلع مصيره، حيث  24الفلسطيني "عبيدة عليان" )

 .2014-3-31اعتقل من قبل أحد حواجز النظام السوري يف منطقة الزاهرة بدمشق يوم 


