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 ارتفاع معدالت الهجرة بين أبناء مخيم النيرب بحلب

 الالجئ الفلسطيني...وعقدة وثيقة السفر •
 ضحية من جيش التحرير الفلسطيني قضوا بعد انشقاقهم خالل األحداث يف سورية  15 •
 األونروا: تسليم املساعدات النقدية لفلسطينيي سورية يف األردن بموعدها املقرر  •
 األونروا تنفي تلقيها طلبًا بتوزيع الفلسطينيين ىلع دول أوروبية  •



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن معدالت الهجرة بين شباب مخيم النيرب يف حلب يف ارتفاع،  

تركيا   إلى  املخيم  وعائالت  من شباب  الكثير  مغادرة  األخيرة  اآلونة  املخيم يف  حيث شهد 

 ور منها إلى اليونان ومن ثم إحدى الدول األوروبية للبحث عن حياة أفضل.   للعب

 

وعزا مراسل مجموعة العمل أسباب الهجرة إلى األوضاع املعيشية املتردية، وانتشار البطالة  

وقلة فرص العمل وغالء األسعار الذي أثقل كاهل األهالي، كما أن سيطرة مجموعة "لواء القدس"  

 ىلع املخيم أحد أسباب الهجرة. املوالية للنظام 

( شاب من أبناء املخيم يف األسابيع املاضية، بتكلفة  50وأكد مراسلنا أنه وثق هجرة أكثر من )

 ( دوالر للشخص الواحد تشمل وصوله إلى مدينة إزمير التركية.1500قد تصل إلى )

ا الوثائق  السوريون من حملة  الفلسطينيون  لسورية من  يف سياق مختلف يعاني الالجئون 

 رفض عدد من الدول التعامل مع حامليها. 



 

 

ففي لبنان يتم معاملة الالجئ الفلسطيني السوري حامل الوثيقة معاملة عنصرية من قبل  

حراس السفارات األجنبية الذين ال يسمحون لهم بالدخول ملقابلة موظفي السفارة، وغالبًا ما  

وثائق السفر السورية، وهذا ما حصل مع    تكون الحجة أن بلده ال تعطي تأشيرات دخول لحملة

عدد كبير من فلسطينيي سورية عندما حاولوا تقديم طلب للحصول ىلع تأشيرة يف السفارة  

 التركية واإلماراتية والسعودية.

الجهات   تعاملهم مع  لدى  مماثلة  العديد منهم ملواقف محرجة  تعرض  تركيا فقد  أما يف 

كثير من   التي يف  التركية  مع  الحكومية  التعامل  آلية  أمام  األحيان يقف موظفوها حائرين 

 وثيقة السفر الفلسطينية السورية، ودائما يسألون هل أنت سوري أم فلسطيني؟ 

الذي   التوثيقي  تقريرها  يف  سورية  فلسطينيي  أجل  من  العمل  مجموعة  كشفت  بدورها 

ية من مرتبات  ( ضح15أنها استطاعت توثيق تفاصيل )  2020أيلول/ سبتمبر    14أصدرته يوم  

جيش التحرير  الفلسطيني  قضوا منذ  بداية الحرب  الدائرة يف  سورية بعد  انشقاقهم، بسبب   

 قتال الجيش  وقيادته إلى  جانب النظام  السوري.  



 

 

هذا ويجبر النظام السوري الالجئين الفلسطينيين يف سوريا بالخدمة العسكرية يف جيش  

عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، األمر الذي دفع    التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف

 آالف الشباب للهجرة خارج البالد.

باالنتقال إلى األردن أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين)األونروا( عزمها توزيع  

املساعدات املالية ىلع الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى األردن يف موعدها  

 دون تأخير.  املقرر 

وأكدت وكالة الغوث ىلع أنها تعمل حاليًا ىلع اصدار الدفعة الثالثة من املساعدة النقدية  

، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال رسالة نصية لكل مستفيد فور إيداع املساعدة للتوجه  2020لعام  

 ألي صراف آلي تابع للبنك األهلي لسحب مبلغ املساعدات النقدية. 

أنه تم تأمين هذه املساعدات بدعم سخي من الصندوق االئتماني االقليمي  وأوضحت األونروا  

 لالستجابة لالزمة السورية التابع لالتحاد االوروبي )مدد(.

 



 

 

التي   الشائعات  "األونروا"،  الفلسطينيين  من جهة أخرى نفت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

يتم تداولها عبر وسائل اإلعالم بأنها قررت تهجير أو توزيع الجئي فلسطين من لبنان ىلع  

 عدد من الدول األوروبية. 

يوم   أصدرته  بيان صحفي  يف  األونروا  الجاري  18وأكدت  الشهر  من  هذه  أيلول/سبتمبر  أن   ،

االدعاءات التي يتم تداولها ىلع بعض مواقع التواصل االجتماعي عارية عن الصحة وتنفيها  

الوكالة جملة وتفصياًل، مشّددة ىلع أنها مستمرة يف تقديم خدماتها لالجئي فلسطين يف  

 أقاليم عملها الخمسة بحسب الوالية التي منحت إليها من األمم املتحدة.

بيانها إلى أن لوكالة الغوث قنوات رسمية هي الوحيدة املخّولة حصرًا    وأشارت األونروا يف

 نقل أي معلومات أو تصريح أو اعالن خاص بها. 


