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 2484: العدد

 السفارة الكندية في بيروت: ندرك معاناة الفلسطينيين لكن ال نقبل طلبات اللجوء بشكل مباشر •

 وعود جديدة بحل مشكلة المياه بمخيم حندرات •

 سنوات 6فلسطينياً قضوا بالكيماوي في الغوطة قبل  36توثيق  •

23-08-2019 

 "ارتفاع معدالت الهجرة ألبناء مخيم النيرب بحلب"



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن معدالت الهجرة بين شباب مخيم النيرب في حلب في ارتفاع، 
 حيث يشهد المخيم في اآلونة األخيرة حركة هجرة تشبه تلك التي حصلت مع قبل خمس سنوات.

خدمة اإللزامية المتواصلة على الشباب في جيش التحرير الفلسطيني، وتعود أسباب الهجرة إلى ال
وانتشار البطالة وقلة فرص العمل وغالء األسعار الذي أثقل كاهل األهالي، كما أن سيطرة 

 مجموعة "لواء القدس" الموالية للنظام على المخيم أحد أسباب الهجرة.

المخيم في األسابيع الماضية، بتكلفة قد ( شاب من 150وأكد مراسلنا أنه وثق هجرة أكثر من )
 ( دوالر للشخص الواحد تشمل وصوله إلى مدينة إزمير التركية.1000تصل إلى )

 
وأشار المراسل إلى وجود صعوبات تعترض وصول الالجئين إلى تركيا، منها التدقيق واالحتجاز 

 من قبل حاجز "هيئة تحرير الشام" في مدينة عفرين.

خيرة احتجاز عدد من شباب مخيم النيرب بحجة السمعة السيئة التي يشتهر وسجل في اآلونة األ
بها المخيم لوجود لواء القدس، باإلضافة إلى احتجازهم من قبل حرس الحدود التركي أثناء 

 عبورهم للحدود أليام قبل إعادة ترحيلهم إلى سورية.

، بلغ 2012يين "أونروا" في ووفًقا إلحصائيات أجرتها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطين
( عائلة، وبالتحديد، 2557( بما يعادل )10358عدد الالجئين في حلب وريفها الشمالي حوالي )

( عائلة، وبلغ عدد 4893( شخًصا بما يعادل )20978بلغ عدد سكان مخيم النيرب في حلب )
 ( عائالت.1410) ( شخصا بما يعادل6359سكان مخيم حندرات )



 

بعيد، أعلنت السفارة الكندية في بيروت "أنها ال تقبل الطلبات المباشرة إلعادة وفي سياق غير 
توطين الالجئين"، وذلك في رّدها على مطالبات مئات الالجئين الفلسطينيين من سورية ولبنان 

 بالهجرة إلى كندا خالل اعتصامهم في السادس من الشهر الحالي أمام السفارة. 

"عقب المظاهرة التي نظمتها منظمات الشباب  08-20ا صدر يوم وقالت السفارة في بيان له
أغسطس عند سفارة كندا، "أن كندا تعتمد بشكل أساسي على وكالة األمم  6الفلسطيني في 

( وغيرها من منظمات اإلحالة المعنية، والجهات الراعية الخاصة في UNHCRالمتحدة لالجئين )
توطين، ويقع الالجئون الفلسطينيون تحت والية وكالة األمم كندا لتحديد وإحالة الالجئين إلعادة ال

وليس المفوضية  ،المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(
 ."العليا لشؤون الالجئين

وجاء في البيان "نحن ندرك أن الالجئين الفلسطينيين يعانون من مستويات عالية من الفقر 
مليون دوالر كندي على  50وانعدام األمن الغذائي"، منوهًا أن كندا "قدمت دعًما بقيمة والبطالة 

ماليين  5( لالجئين الفلسطينيين من خالل األونروا، بما في ذلك 1919-2018مدار عامين )
ألف الجئ فلسطيني في سوريا  460دوالر كندي لتوفير مساعدات إنقاذ طارئة ألكثر من 

 .داء األونروا الطارئ من أجل أزمة سورية اإلقليمية"ولبنان، من خالل ن

 
وأشار البيان إلى عمليات تضليل واحتيال للراغبين في الذهاب إلى كندا من قبل أفراد يريدون 
االستفادة من هذه الرغبة، وأكدت إن ممثلي الحكومة الكندية لن يتصلوا بك مطلًقا ويطلبون منك 

، ولن يطلب منك تحويل األموال من خالل شركة إيداع األموال في حساب مصرفي شخصي
 .تحويل أموال خاصة"



 

هذا ويعاني الالجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعًا صعبة جدًا على كافة 
إال أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم  ،المستويات الحياتية واالقتصادية واالجتماعية

انهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في القانوني وطرق إذاللهم وامته
 مراكز األمن العام اللبناني.

الفلسطينيين في حلب "أحمد ابراهيم" ألبناء  الالجئينفي شمال سورية، قال مدير مؤسسة 
إن مؤسسة المياه في حلب أجرت دراسة كاملة لوضع المياه بمخيم  وناشطي مخيم حندرات"

ّدم وعودًا أنه خالل األيام القادمة سيتم البدء بتجهيز مضخة الماء ومولدة الكهرباء حندرات، وق
 وغرفة المضخة، وبعدها سيتم تجربة ضخ المياه للمخيم من أجل إصالح المناطق المتضررة.

وكان أبناء مخيم حندرات قد تعرض لقصف النظام السوري بكل أنواع األسلحة، األمر الذي أدى 
بسبب سيطرة  2013-04-27بنية التحتية للمخيم وتهجير سكانه عن منازلهم يوم إلى تدمير ال

 المعارضة السورية المسلحة على مخيمهم.

 
( 36إلى ذلك، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق )

ئلة غازي( في بلدة ( شخصًا من عائلة واحدة )عا18ضحية من الالجئين الفلسطينيين بينهم )
 2013أغسطس  -آب  21زملكا، وسبعة في معضمية الشام بريف دمشق قضوا يوم األربعاء 

إثر القصف بالكيماوي، حيث راح ضحيتها المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات 
 سامة.



 

بشت مقبرة وكان ناشطون في الغوطة الشرقية قد كشفوا في وقت سابق، أن قوات النظام السوري ن
 زملكا، التي ُدفن فيها ضحايا مجزرة الكيماوي، مرجحين أن تكون الجثث نقلت إلى مكان آخر.

 يأتيوأكدت مصادر في المعارضة السورية أن اإلجراءات السابقة التي اتخذها النظام السوري 
تها في سياق إخفاء آثار تثبت تورطه في القصف الكيماوي، ترافق ذلك مع حملة اعتقاالت شن

 قوات النظام في تلك المنطقة.


