
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 2430العدد: 

30-06-2019 

 األونروا تحذّر من خطورة تأثر مساعدات الفلسطينيين في سورية إذا لم تتم تغطيتها  •

 تراكم النفايات يهدد بانتشار األمراض في مخيم درعا  •

 (BDSفلسطينيو سورية في برلين يشاركون في وقفة احتجاجية نصرة لحركة المقاطعة )  •

 المفقود في ماليزيا""عائلة الجئ فلسطيني تناشد لمعرفة مصير نجلها 

 



 

 

 آخر التطورات

ناشدت عائلة الالجئ الفلسطيني السوري "همام خالد دياب" المنظمات والمؤسسات الدولية 
 سنوات. 4وسفارة فلسطين في ماليزيا لمعرفة مصير نجلها المفقود منذ 

االتصال بنجله ويجهل مصيره منذ ذلك وقال والد الشاب الفلسطيني لمجموعة العمل "إنه فقد 
 عامًا. 22الوقت، مشيرًا إلى أنه يعمل في مجال المعلوماتية ويبلغ من العمر 

 
هذا وتشير تقارير مجموعة العمل إلى أن الحرب في سورية فرقت شمل معظم األسر 

التشرد الفلسطينية الالجئة في سورية وتشتت معظم أفرادها على دول العالم، إضافة إلى 
 والنزوح داخل المدن والبلدات السورية.

في حين أجبر آالف الالجئين الفلسطينيين السوريين على سلوك طرق التهريب البرية والبحرية 
للوصول إلى بّر األمان، مخاطرين بحياتهم هربًا من الحرب التي استهدفت مخيماتهم في 

 سورية.

بيير كرينبول" من خطورة تأثر المساعدات في موضوع آخر، حّذر المفوض العام لألونروا "
 .2019المالية لالجئين الفلسطينيين في سورية إذا لم يتم دعم الوكالة خالل عام 



 

وقال كرينبول خالل كلمة ألقاها في مؤتمر األونروا السنوي الدولي للتعهدات في نيويورك 
تتأثر بشكل حاد ألف شخص في سوريا س 400"إن المساعدة النقدية األساسية ألكثر من 

 "2019إذا لم تتم تغطية االحتياجات المالية لألونروا لعام 

وشّدد على "أن الوضع المالي الحالي للوكالة سيكون على وجه التحديد صعبًا على عمليات 
 الطوارئ في غزة وسوريا وعلى مدارس األونروا في المنطقة" 

والمفوض العام لألونروا بيير كرينبول وأعرب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
 532,000عن ثقتهما بأن روح التضامن نفسها ستمكن من استمرارية التعليم لما مجموعه 

 مليون استشارة طبية في هذا العام. 8,5فتاة وصبي والرعاية الصحية األساسية من خالل 

ر وضعف الموارد سورية أوضاعًا صعبة وانتشار البطالة وغالء األسعا ويويعيش فلسطين
المالية، مما اضطر العديد من العائالت ألن تنتظر المساعدات الموزعة عليهم بعد أن 

 تحولت لمصدر رزقهم الوحيد.

في غضون ذلك، يشتكي أهالي مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين بدرعا من انتشار وتراكم 
انتشار األمراض مع انتشار القمامة في أماكن تجميعها في شوارع المخيم، األمر الذي يهدد ب

 كبير للحشرات والقوارض وارتفاع في درجات الحرارة.

 



 

فيما يلجأ األهالي لحرق القمامة للتخلص من روائحها والتخفيف من الحشرات، علمًا أنه تم 
 تعيين موظفين من قبل وكالة الغوث "األونروا" في المخيم إلزالة القمامة مرتين باألسبوع.

المخيم يعاني من غياب المرافق والخدمات الطبية، حيث لم يتم ترميم أوإعادة  الجدير ذكره أن
إعمار مبنى مستوصف وكالة الغوث األونروا أو استبداله أو تأمين مكان آخر للعالج بالقرب 

 من المخيم أو داخله.

وفي بالد المهجر، شارك عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين في العاصمة األلمانية 
 BDSرلين، في وقفة احتجاجية على قرار البرلمان األلماني الصادر بحق حركة المقاطعة ب

 ويتهمها بمعاداة السامية.

 
ورفع المشاركون شعارات تدين ممارسات االحتالل اإلسرائيلي بحّق الشعب الفلسطيني، 

ة وطالبوا الحكومة األلمانية بمكافحة العنصرية وإيقاف تشويه صورة حركة المقاطع
 ومضايقتها.

تجدر اإلشارة إلى أن الدول األوروبية شهدت نشاطًا ثقافيًا وتفاعاًل شعبيًا بين الفلسطينيين 
عمومًا والقادمين من سورية خصوصًا، للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة االحتالل 

 وإبراز معاناتهم في سورية.


