
 

2wxx5z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرينبول: العجز المالي لألونروا يخاطر بالتأثير على تقديم خدماتها  •

 سنوات  6األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عمار وخالد جمعة" منذ أكثر من  •

 أنشطة ثقافية وترفيهية في مخيم السيدة زينب بريف دمشق  •

 2557: العدد
04-11-2019 

 "األمطار تغرق خيام المهجرين الفلسطينيين في مخيم الصداقة شمال سورية"



 

 آخر التطورات

الصداقة بريف  -أفاد مراسل مجموعة العمل شمال سورية بغرق خيام المهجرين في مخيم البل 
 هطول أمطار فصل الشتاء.حلب الشمالي بعد موجة من 

عائلة، تقطن في خيام ال تقي   35وأضاف المراسل أن العائالت الفلسطينية والتي يصل عددها 
البرد او المطر تواجه أوضاعًا قاسية بسبب تردي الخدمات في المخيم، وضعف التجهيزات  

 لمواجهة فصل الشتاء.

منظمات الدولية واألونروا بتقديم يد العون  هذا وناشدت العائالت الفلسطينية المهجرة في المخيم ال 
 لهم، والعمل على التخفيف من معاناة نزوحهم في مخيمات تفتقر ألدنى مقومات الحياة. 

ويشكو مهجرو مخيم الصداقة من مشاكل كثيرة، منها بعد المخيم عن مركز المدينة، وعدم تأمين  
حال تجارية لشراء حاجياتهم، وعدم توفر الطعام للعائالت النازحة، وتوفر الكهرباء، وعدم وجود م

 وسائل للتدفئة. 

 
واستقبل   2018ويقع مخيم البل شمال مدينة صوران بريف حلب الشمالي وتم إنشائه في نيسان 

( خيمة بدعم من منظمة آفاد التركية والهالل 600مهجري الغوطة الشرقية، ويحوي قرابة )
 األحمر التركي. 

العام لألونروا "بيير كرينبول" إن ما تبقى من عجز األونروا في سياق مختلف، قال المفوض 
مليون دوالر، هو مبلغ يخاطر بالتأثير على تقديم خدمات   89والذي يبلغ  2019المالي لعام 

 األونروا الرئيسة إذا لم يتم تجاوزه. 



 

جاء ذلك خالل مشاركة المفوض العام في مؤتمر القمة الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات 
كة عدم االنحياز والذي عقد في مدينة باكو بأذربيجان يومي الخامس والعشرين والسادس حر 

، وهي المرة األولى التي تتم فيها دعوة األونروا للحضور 2019والعشرين من تشرين األول 
وللحديث في هذا المؤتمر، األمر الذي يعطي إشارة باالعتراف القوي والدعم لعمل الوكالة 

 للوكالة.  ودورها، وفقاً 

 
دولة إلى تقديم الدعم من أجل   120ودعا كرينبول الدول الحاضرة في القمة والتي بلغ عددها 

مليون الجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس   5,5المحافظة على حقوق وكرامة 
 الشرقية، وغزة ولبنان واألردن وسوريا. 

هام واليتها وخدماتها يعد تدبيرا أساسيا الستعداد  وقال كرينبول: "إن الوقوف مع األونروا ومع م
الدول لحماية الكرامة اإلنسانية والدفاع عن حقوق الجئي فلسطين والمحافظة على االستقرار  

 اإلقليمي". 

عامًا(  34إلى ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "عمار جمعة ابراهيم" )
وحتى اللحظة، حيث تم اعتقالهما   2013عام  9عامًا( " منذ شهر  40و"خالد جمعة ابراهيم" )

أثناء مرورهم من حاجز السبينة التابع للنظام السوري، وهما من أبناء مخيم اليرموك، ولم ترد 
 عنهم أي معلومات عن مكان أو ظروف االعتقال. 

 ري.( معتقاًل فلسطينيًا في سجون النظام السو 1768ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 



 

في ريف دمشق، نّظم فريق األنشطة الترفيهية لمجموعة عائدون في مركز مخيم السيدة زينب 
الجئًا فلسطينيًا من الناشئين، وأبدى المشاركون   30جلسات ترفيهية ورياضية استهدفت أكثر من 

 ردود فعل إيجابية تمثلت بالحماس والتعاون واالرتياح. 

ة من الشباب والفتيات في المخيم، حيث قّسمت  كما نظمت مسابقة ثقافية ضمت مجموع
المجموعة غلى أربع فرق سميت بأسماء شهداء، وتم توجيه مجموعة أسئلة لكل فريق لتنتهي  
نتائج المسابقة بفوز فريق الشهيد باسل االعرج، وتم تكريم الفائزين بالمركز األول وجميع  

 المشاركين. 

من أزمات اقتصادية زادت من التكاليف المرهقة  ويعاني سكان مخيم السيدة زينب بريف دمشق 
على العائلة الفلسطينية، مع ضعف اإلمكانيات والموارد المالية وانتشار البطالة، مما دفع البعض 

 للسفر خارجًا أو العمل ضمن اللجان الشعبية الموالية للجيش السوري. 

 


