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من الفلسطينيين اليزالون نازحون داخل سورية  %40األونروا   

 نازحو مخيم حندرات يف الالذقية يشكون سوء أوضاعهم   •

 مناشدة ملعرفة مصير الفلسطيني "خالد يوسف شهاب"  •

 فقدان أحد أبناء مخيم جرمانا وعائلته تناشد •



 

 آخر التطورات 

من أسر الالجئين    % 40"إن    بشأن أزمة سورية   2021قالت وكالة األونروا يف ندائها الطارئ لعام  

 الفلسطينيين يعانون من النزوح داخل سورية".

وعن نتائج النزوح أشارت وكالة الغوث إلى أن النزوح والخسائر يف األرواح، وفقدان سبل كسب  

العيش وارتفاع معدالت التضخم، وتناقص قيمة الليرة السورية وتقلبات أسعار السلع األساسية  

نى التحتية والقيود املفروضة ىلع الحركة يف بعض املناطق، كانت من  وتدمير املنازل والب

بين العوامل العديدة التي فاقمت مجاالت الضعف القائمة لدى الالجئين الفلسطينيين الذين  

 ظلوا يف البلد" 

 

وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى االحتياجات اإلنسانية ومجاالت الضعف مرتفعًا للغاية يف  

وتعد 2021عام   اإلعاقات،    ،  ذوو  واألشخاص  املسنون،  واألشخاص  نساء،  تعيلها  التي  األسر 

 والقاصرون غير املصحوبين بذويهم / األيتام، عرضة للخطر بشكل خاص. 



 

النازحين داخليًا، فيما   الفلسطينيين  الالجئين  لدى  اإلنسانية  االحتياجات  أن تستمر  ورجحت 

باملخاطر إلى تفاقم مجاالت الضعف، حيث    تؤدي الظروف االجتماعية واالقتصادية املحفوفة

ستستمر التقلبات يف أسعار السلع األساسية وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية  

االجتماعي الضعف  زيادة  السوريين  -يف  الفلسطينيين واملواطنين  الالجئين  االقتصادي لدى 

 ىلع حد سواء.  

ئ فلسطيني ال يزالون داخل سوريا، يف حين نزح  الج 438,000وأشارت وكالة األونروا أن هناك 

حاليًا    27,700الجئ فلسطيني من سوريا، من بينهم يوجد أكثر من    120,000عن البالد أكثر من  

يف األردن، حيث يعيشون حياة مهمشة ومحفوفة باملخاطر بسبب عدم   17,800يف لبنان، و

 ية املتاحة لهم. وضوح وضعهم القانوني ومحدودية آليات الحماية االجتماع

إلى ذلك يعيش الالجئون الفلسطينيون النازحون من مخيم حندرات )عين التل( يف حلب إلى 

مدينة الالذقية، حالة إنسانية مزرية نتيجة نزوحهم عن منازلهم وممتلكاتهم واستمرار تدهور  

الية وارتفاع إيجار  االقتصاد السوري وانهيار الليرة أمام الدوالر، وغالء األسعار وضعف املوارد امل 

 املنازل، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة أكثر بعد تفشي فايروس كورونا. 

من جانبها طالبت العائالت النازحة من مخيم حندرات إلى مدينة الالذقية والتي يبلغ عددها  

غوث    100حوالي   ووكالة  املعنية  الجهات  كافة  من  رسمية،  غير  احصائيات  بحسب  أسرة 

ئين الفلسطينيين )األونروا( بإعادة إعمار مخيمهم وعودتهم إلى منازلهم التي  وتشغيل الالج

إثر تعرضه لقصف النظام السوري وسيطرة املعارضة    2013-04-27أجبروا ىلع النزوح منها، يوم  

 السورية املسلحة. 

والسورية،   الروسية  بالطائرات  لقصف  سابق،  وقت  يف  تعرض  قد  حندرات،  مخيم  وكان 

لثقيلة، مع اشتداد املعارك يف البالد بين طريف الصراع، ما أدى إلى موجة نزوح  واملدفعية ا

 وتهجير، ودمار واسع يف البنية التحتية للمخيم، من مياه وكهرباء وشبكة اتصاالت وهواتف.



 

من جهة أخرى ناشدت عائلة املعتقل الفلسطيني يف السجون السورية "خالد يوسف شهاب"  

وخاص  نجلها،  مصير  أو حصل ىلع  معرفة  رؤيته  من  تمكن  املعتقالت  من  عنهم  املفرج  ة 

 معلومات بشأنه. 

 

من قبل عناصر    2021شباط/ فبراير    14وكان شهاب الذي كان يعمل نجار أملنيوم اعتقل يوم  

حاجز البطيخة أول مخيم اليرموك التابع لألمن السوري والفصائل الفلسطينية املوالية للنظام،  

 . 1981األسود مواليد عام  وهو من أبناء حي الحجر

العائلة يف مناشدتها "إن أحد املعتقلين املفرج عنهم أخبرهم أن نجلهم متواجد   وقالت 

 يف فرع فلسطين"، إال أنهم لم يتمكنوا من التأكد من صحة الخبر.  

ابن مخيم    1989يف سياق ذي صلة ُفقد الالجئ الفلسطيني "محمد شحادة إبراهيم" مواليد  

شباط/ فبراير، وذلك بعد خروجه    22ين الفلسطينيين بريف دمشق، يوم االثنين  جرمانا لالجئ

من مراسم تشييع ودفن جثمان الالجئ الفلسطيني "عيسى دياب" يف مقبرة املخيم، وحتى  

 اللحظة لم ترد أي معلومات عنه.  



 

عصبية،   اضطرابات  من  ويعاني  مريض  محمد  ولدها  "إن  املفقود:  عائلة  قالت  جانبها  من 

 اشدة من يعرف أي معلومات عن املفقود مراسلتها وتزويدها بها. من

وكان فريق الرصد والتوثيق يف مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، كشف عن توثيق  

( الجئًا فلسطينيًا مفقودًا منذ بدء أحداث الحرب يف سورية، مشيرة إلى أن أكثر  333أكثر من )

مخيم   أبناء  من  هم  املفقودين  نصف  العاصمة  من  جنوب  الفلسطينيين  لالجئين  اليرموك 

 دمشق.

 


